VÝZVA
na predkladanie ponúk bez využitia elektronického trhoviska
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a § 12 Smernice mesta Šaľa o verejnom obstarávaní na uskutočnenie služby s názvom
„Vypracovanie projektovej dokumentácie na Rekonštrukciu budovy a modernizáciu zariadení
detských jasieľ a Domova sociálnych služieb pre zdravotne postihnuté deti v správe Organizácie
sociálnej starostlivosti na Okružnej ul. v Šali“
__________________________________________________________________________________
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Mesto Šaľa
Sídlo:
Námestie Svätej Trojice č. 7, 927 15 Šaľa
IČO:
00306185
Telefón:
031/7705981
Fax:
031/7706021
Kontaktná osoba:
vo veciach odbornej
špecifikácie:
Ing. František Čibrik, oddelenie stratégie a komunálnych činností, Tel.
0907814137
e-mail:
cibrik@sala.sk
vo veciach podmienok
verejného obstarávania: Bc. Margita Simighová, referát právny a verejného obstarávania
e-mail:
simighova@sala.sk

2.

Typ zmluvy: Zmluva o dielo. Uchádzač predloží ako súčasť ponuky aj podpísaný návrh
zmluvy o dielo.

3.

Miesto dodania predmetu zákazky: Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa.

4.

Komplexnosť dodávky:
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet obstarávania tak, ako je uvedené v časti
„Spracovanie cenovej ponuky uchádzačom“ .

5.

Predmet zákazky:
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu budovy
a modernizáciu zariadení detských jasieľ a Domova sociálnych služieb pre zdravotne postihnuté
deti v správe Organizácie sociálnej starostlivosti na Okružnej ul. v Šali.

6.

Opis predmetu zákazky:
a) Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie nasledovne :
 Výmena elektroinštalačných rozvodov, rozvádzačov, vypínačov, zásuviek a svietidiel
 Výmena bleskozvodov
 Výmena klampiarskych prvkov, žľabov a zvodov
 Zateplenie strechy a fasády
 Výmena rozvodov ÚK a vykurovacích telies
 Oprava kanalizácie
 Výmena rozvodov vody
 Rekonštrukcia sociálnych zariadení

 Výmena interiérových dverí
 Demontáž plynových rozvodov a demontáž zariadení kuchyne
 Zriadenie výdajne stravy
 Výmena podlahovej krytiny PVC a dlažby
 Prestavba kuchynského zariadenia na telocvičňu
 Bezbariérový vstup a interiér DSS
 Preloženie sauny
 Nátery oceľových konštrukcií
 Oprava omietok a malieb
 Montáž SDK podhľadov
 Oprava odkvapových chodníkov
 Rekonštrukcia spevnených plôch
 Výmena interiérových zariadení
 Montáž vsakovacích šachiet na odvod dažďových vôd
 Rekultivácia zelených plôch areálu objektu
b) uchádzač spracuje a dodá dokumentáciu v 8-ich tlačových vyhotoveniach a v digitálnej forme,
textovú časť v textovom editore Word a grafickú časť vo formáte pdf na CD nosiči, súčasťou
PD bude nacenený položkovitý rozpočet.
Spôsob určenia ceny:
Uchádzač ocení vypracovanú projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu budovy a modernizáciu
zariadení detských jasieľ a Domova sociálnych služieb pre zdravotne postihnuté deti v správe
Organizácie sociálnej starostlivosti na Okružnej ul. v Šali komplexne v zmysle požiadaviek
verejného obstarávateľa podľa bodu 6. tejto výzvy.
Slovník spoločného obstarávania:
71242000-6 – Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov
71320000-7 – Inžinierske projektovanie.
7.

Podmienky účasti uchádzačov :
Osobné postavenie: doklad o oprávnení poskytovať službu súvisiacu s predmetom zákazky (výpis
z obchodného registra, živnostenské oprávnenie, autorizačné osvedčenie podľa zákona
138/1992 Z. z. a pod.) - stačí fotokópia.
Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva doklad o oprávnení
poskytovať službu alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným
vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla.
Ak má uchádzač sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského
štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred
súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou
podľa predpisov platných v krajine pôvod alebo v krajine sídla uchádzača.

8.

Kritéria na hodnotenie ponúk :
Najnižšia cena vrátane DPH.

9.

Lehota na predkladanie ponúk:
a) 22/06/2016 Čas 10:00 h
b) doručenie prostredníctvom poštovej zásielky na adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy
alebo osobne na tú istú adresu do podateľne Mestského úradu v Šali, obal ponuky musí
obsahovať:
• adresu verejného obstarávateľa,
• adresu uchádzača (názov, obchodné meno, adresu sídla alebo miesta podnikania),

• označenie: „zákazka s nízkou hodnotou neotvárať“
• heslo súťaže: „Vypracovanie PD na rekonštrukciu DJ Okružná ul.“
c) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene euro.
10. Podmienky otvárania ponúk:
Dátum: 22/06/2016 Čas: 13:00 h.
Miesto: Mesto Šaľa, Mestský úrad v Šali, Námestie Sv. Trojice č.7, 927 15 Šaľa.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: Oprávnení uchádzači, ktorí predložili ponuky
v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní obálok s ponukami môže byť uchádzač zastúpený
štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou
splnomocnenou na jeho zastupovanie.
11. Podmienky financovania:
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa na základe
vystavenej faktúry. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavkové, zálohové platby. Splatnosť
faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi.
12. Ďalšie informácie:
12.1 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predkladaním ponuky znáša uchádzač bez
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného
obstarávania.
12.2 Ponuky budú doručené osobne alebo poštou na adresu: Mestský úrad Šaľa, Námestie Svätej
Trojice č. 7, 927 15 Šaľa a musia byť doručené v lehote podľa bodu 9. Obálka musí byť
uzatvorená a zapečatená proti nežiaducemu otvoreniu a označená s heslom: „Vypracovanie
PD na rekonštrukciu DJ Okružná ul.“.
12.3 Ponuka uchádzača musí obsahovať:
• Doklady a dokumenty podľa bodu 7. tejto výzvy
• Návrh na plnenie kritérií
• Ponukovú cenu vypracovanú podľa požiadaviek uvedených v bode 6. tejto výzvy
• Návrh zmluvy o dielo podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača
• Položkovitý rozpočet vo formáte Excel
12.4 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak
ponuková cena nebude vyhovovať finančným podmienkam verejného obstarávateľa.

V Šali dňa 13. 06. 2016
Mgr. Jozef Belický
primátor mesta

Príloha: Zmluva o dielo

Zmluva o dielo č. ............
podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
čl. I.
Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ:
Mesto Šaľa
adresa:
Námestie Svätej Trojice 7, 927 15 Šaľa
zastúpený:
Mgr. Jozef Belický, primátor mesta
osoba oprávnená jednať
vo veciach technických: Ing. František Čibrik
IČO:
00306185
DIČ:
2021024049
bankové spojenie:
UniCredit Bank Slovakia, a. s. Bratislava
číslo účtu:
6627849005/1111
IBAN:
SK4811110000006627849005
BIC:
UNCRSKBX
Tel.:
031/7702351
Fax:
031/7706021
E-mail:
mesto@sala.sk
( ďalej iba „ objednávateľ“ )

1.2

Zhotoviteľ:
adresa:
zastúpený:
zapísaný:
IČO:
DIČ:
bankové spojenie:
číslo účtu:
IBAN:
BIC:
Tel.:
Fax:
E-mail:

( ďalej iba „ zhotoviteľ“ )

Preambula
Táto zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania. Verejné obstarávanie
sa uskutočnilo podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 12 Smernice mesta Šaľa
o verejnom obstarávaní.

2.1

čl. II.
Predmet zmluvy
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa zhotoví v rozsahu a za podmienok dojednaných
v tejto zmluve objednávateľovi odovzdá tento predmet plnenia:
Projektovú dokumentáciu „Rekonštrukcia budovy a modernizácia zariadení detských jasieľ
a Domova sociálnych služieb pre zdravotne postihnuté deti v správe Organizácie sociálnej
starostlivosti na Okružnej ul. v Šali“.

2.2

3.1

4.1

5.1
5.2

6.1

7.1

7.2

Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončený predmet zmluvy prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie
dohodnutú cenu, a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie.
čl. III.
Rozsah a obsah predmetu plnenia
Zhotoviteľ spracuje a dodá projektovú dokumentáciu v 8-ich tlačových vyhotoveniach
a v digitálnej forme, textovú časť v textovom editore Word a grafickú časť vo formáte PDF na
CD nosiči, súčasťou PD bude nacenený položkovitý rozpočet
čl. IV.
Spôsob splnenia predmetu zmluvy
Pri plnení predmetu tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné
predpisy, dojednania tejto zmluvy a bude sa riadiť východzími podkladmi objednávateľa,
pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov, ako osoby oprávnené
rokovať vo veciach technických, zmluvných strán na štatutárnej úrovni.
čl. V.
Čas plnenia
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet tejto zmluvy podľa čl. II. a v rozsahu
podľa čl. III. v termíne do 3 týždňov od účinnosti zmluvy.
Predmet plnenia podľa bodu 2.1 podľa tejto zmluvy je splnený jeho riadnym vypracovaním
a odovzdaním v dohodnutom obsahu a rozsahu objednávateľovi.
Odovzdaním sa rozumie osobné odovzdanie výsledkov práce objednávateľovi v dohodnutom
termíne s potvrdením o prevzatí.
čl. VI.
Spolupôsobenie a podklady objednávateľa
V rámci svojho spolupôsobenia sa objednávateľ zaväzuje, že v rozsahu nevyhnutne potrebnom
poskytne spoluprácu pri zadovažovaní podkladov pre vypracovanie predmetu zmluvy podľa
bodu 2.1., ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy a ktorých obstaranie je
závislé na činnosti objednávateľa. Táto činnosť nenahrádza činnosť zhotoviteľa. Toto
spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi najneskoršie do 2 dní od jeho vyžiadania. Osobitnú
lehotu dojednajú strany v prípade, ak sa bude jednať o spoluprácu, ktorú nemôže objednávateľ
zaobstarať vlastnými silami. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na tom, že také práce alebo
činnosti zabezpečí zhotoviteľ za osobitnú úhradu.
čl. VII.
Cena predmetu plnenia a platobné podmienky
Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vyhotovenie predmetov zmluvy podľa čl. II. v rozsahu čl.
III. je dojednaná dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Zb. o cenách v znení
neskorších zmien a doplnkov. V dohodnutej cene je zahrnutá daň z pridanej hodnoty.
Cena za vyhotovenie predmetu zmluvy podľa bodu 2.1 a 3.1 činí:
Cena bez DPH .................................
EUR
slovom:
DPH 20% .............................
EUR
slovom:
Cena s DPH ...........................
EUR
slovom: ........................................

7.3

Podkladom pre úhradu ceny dodávky bude faktúra vystavená zhotoviteľom po odovzdaní
a písomnom prevzatí predmetu zmluvy bez vád a nedorobkov.

7.4

Faktúra je splatná do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.

7.5

Zmluvné strany sa dohodli na zmluvnej pokute za nedodržanie termínu odovzdania predmetu
zmluvy a úroku z omeškania za neuhradenie faktúry takto:
a) Ak zhotoviteľ nedodá dielo v termíne dohodnutom v bodu 5.1. tejto zmluvy, uhradí
zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 0,02% za každý omeškaný deň z dohodnutej ceny,
tým nie je dotknutý nárok na náhradu škody.
b) Ak objednávateľ neuhradí faktúru v termíne dohodnutom v bodu 5.1. tejto zmluvy, uhradí
zhotoviteľovi úrok z omeškania za neuhradenie faktúry vo výške 0,02% za každý omeškaný
deň z dohodnutej ceny.

7.6

V prípade, že dôjde k bezdôvodnému zrušeniu, alebo odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodu na
strane objednávateľa, bude zhotoviteľ práce rozpracované ku dňu zrušenia alebo odstúpenia
fakturovať objednávateľovi vo výške rozpracovanosti jednotlivých prác. Rozpracovanosť sa určí
komisionálnym jednaním, ktorého sa zúčastnia zodpovední zástupcovia zmluvných strán.

8.1

čl. VIII.
Zodpovednosť za vady - záruka
Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa tejto zmluvy, a že
v trvaní záručnej doby bude mať vlastnosti obvyklé a dohodnuté v tejto zmluve. Záručná doba
je dva roky odo dňa písomného prevzatia predmetu zmluvy bez vád a nedorobkov
objednávateľom.

8.2

Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od
objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich
nevhodnosť, prípadne na ne upozornil objednávateľa a ten na ich použití písomne trval.

8.3

V prípade vady predmetu zmluvy, dohodli zmluvné strany právo objednávateľa požadovať
a povinnosť zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie vady. Zhotoviteľ má povinnosť
odstrániť vady diela do 15 dní od dňa uplatnenia reklamácie. Možnosť iného dojednania nie je
vylúčená.

8.4

Prípadnú reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť
bezodkladne po zistení vady, v písomnej forme do rúk zástupcu zhotoviteľa, uvedeného v čl. I.
ako oprávnenému jednať vo veciach technických, resp. štatutárneho zástupcu.

9.1

čl. IX.
Všeobecné dojednania
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že neprenechá ani neposkytne za úhradu predmet zmluvy na využívanie
neoprávneným tretím osobám.

9.2

Východiskové a spracované podklady zostávajú v archíve zhotoviteľa.

9.3

Túto zmluvu je možné meniť iba písomnými dodatkami podpísanými štatutárnymi
zástupcami zmluvných strán.

9.4

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť
nasledujúcim dňom po jej zverejnení na webovom sídle mesta Šaľa.

9.5

Táto zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží štyri
vyhotovenia a zhotoviteľ obdrží dve vyhotovenia.

9.6

Zmluvné strany súhlasia so zverejnením celej zmluvy po jej podpise oboma zmluvnými
stranami na webovom sídle mesta Šaľa.

V Šali dňa .........................

....................................................
Objednávateľ
Mgr. Jozef Belický
primátor mesta

V ................. dňa ....................

.....................................................
Zhotoviteľ

