VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
k zadávaniu zákazky podľa § 9 ods.9 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon
o verejnom obstarávaní) na poskytnutie služby, ktoré nie sú bežnými službami.

1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:
Názov:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Banková spojenie:
Číslo účtu:

Mesto Krupina
Svätotrojičné námestie 4/4, 963 01 Krupina
Ing. Radoslav Vazan, primátor mesta
00320056
20211525540
nie je platca DPH
VÚB, a.s., Zvolen, pobočka Krupina
20020412/0200

Kontaktná osoba:
vo veciach verejného obstarávania:
Ing. Martin Križan
Telefón:
045/5550333
Elektronická pošta: krizan@krupina.sk
( ďalej len verejný obstarávateľ )

2. NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY:
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavebných úprav športového
areálu základnej školy J. C. Hronského a E. M. Šoltésovej v Krupine.

3. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY:
Predmetom projektu stavby sú stavebné úpravy vonkajších športovísk v športovom
areáli základných škôl J. C. Hronského a E. M. Šoltésovej v Krupine. Existujúci športový
areál základných škôl má účelovo upravené športové plochy na atletiku so zastaralým
a technicky nevyhovujúcim škvarovým povrchom.
Predmetom riešenia je revitalizácia, obnova a modernizácia športových zón a plôch
areálu, ktoré sú v súčasnej dobe zanedbané (hlavne atletická dráha a doskočiská) a nie sú
vhodné na vyučovanie telesnej výchovy.
V rámci
disciplíny:

športového areálu sa navrhnú

stavebné úpravy sektorov pre športové

•

rovná bežecká dráha so šiestimi dráhami pre behy na krátke trate do 100m

•

atletický ovál so štyrmi dráhami pre vytrvalostné behy v pôvodnej dĺžke oválu

•

dve doskočiská pre skok do diaľky s rozbehovou dráhou

•

vrh guľou s vrhačským kruhom

.

4. MIESTO DODANIA ZÁKAZKY A ROZSAH SLUŽIEB:
Mesto Krupina, katastrálne územie Krupina, intravilán mesta, pozemok s parc. č. KN-C
1280/4 vo vlastníctve mesta Krupina, druh pozemku ostatné plochy. Pozemok je umiestnený
v zastavanom území obce, medzi základnou školou J. C. Hronského a základnou školou E.
M. Šoltésovej. V súčasnej dobe sa pozemok využíva ako športový areál s pôvodnou
atletickou dráhou a novovybudovaným futbalovým ihriskom.

Rozsah služieb: Vypracovanie projektovej dokumentácie stupeň projekt realizácie stavby
– PRS v počte 6 paré pre stavebné úpravy športového areálu základnej školy J. C.
Hronského a E. M. Šoltésovej v Krupine.
Projektová dokumentácia bude obsahovať nasledovné podklady:
a) Sprievodná správa
b) Súhrnná technická správa
c) Výkresová časť
d) Rozpočet stavby a výkaz výmer

5.

6.

PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY:
Predpokladaná hodnota zákazky je stanovená na sumu cca 1 250,- € bez DPH,
SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV):
Hlavný slovník
Hlavný predmet: 71240000-2 Architektonické, inžinierske a plánovacie služby

7. MOŽNOSŤ PREDLOŽENIA VARIANTNÝCH RIEŠENÍ:
Neumožňuje sa.

8. TRVANIE ZMLUVY ALEBO LEHOTA DODANIA ZÁKAZKY:
Zmluvné plnenie do 30 dní od podpisu zmluvy o dielo.

9. HLAVNÉ PODMIENKY FINANCOVANIA A PLATOBNÉ PODMIENKY:
Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa
a platobné podmienky budú upresnené v zmluve o dielo.

10. PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV:
Každý uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa §
26 ods.1 písm.f) zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o verejnom obstarávaní), a to
preukázať jej splnenie dokladom o oprávnení podnikať podľa § 26 ods.2 písm.e) zákona
o verejnom obstarávaní (Výpis z Obchodného registra alebo Živnostenské oprávnenie).
V prípade, že uchádzač je zapísaný v zozname podnikateľov vedeného Úradom pre verejné
obstarávanie môže doklad požadovaný podľa § 26 ods.2 písm.e) zákona č.25/2006 Z.z. o
verejnom obstarávaní nahradiť predložením platného potvrdenia alebo úradne osvedčenej
kópie platného potvrdenia o jeho zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods.1
zákona o verejnom obstarávaní.

11.

OBSAH PONUKY:
OBSAHOVAŤ

PONUKA

PREDLOŽENÁ

UCHÁDZAČOM

MUSÍ

a) Doklad uvedený v bode č.10 tejto výzvy na predloženie ponuky.
b) Čestné vyhlásenie uchádzača, že:
- súhlasí s podmienkami určenými verejným obstarávateľom,
- údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné.
c) Cenovú ponuku s cenovou špecifikáciou jednotlivých častí projektu (uchádzačom
v ponuke uvedená cena za poskytnutie služby predmetu zákazky je počas celej
platnosti zmluvy nemenná)
Doklady uvedené v bode 11 b) musia byť parafované štatutárnym orgánom uchádzača.
V prípade, že predložená ponuka nebude obsahovať všetky vyššie uvedené požadované
doklady bude z predmetnej súťaže vylúčená.
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce
sa osobného postavenia podľa § 26 ods.1 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.

12. JAZYK PONUKY:

Všetky doklady v ponuke musia byť predložené v štátnom jazyku .

13. OBHLIADKA MIESTA ZÁKAZKY:
Pre vypracovanie projektovej dokumentácie stupeň projekt realizácie stavby – PRS pre
stavebné úpravy športového areálu je nutná obhliadka a zdokumentovanie skutkového stavu
športového areálu, vrátane zamerania skutkového stavu.

13. SPÔSOB URČENIA CENY:
a) uchádzačom navrhovaná ponuková - zmluvná cena bude vyjadrená v mene EUR,
b) ak uchádzač:
- je platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len DPH), navrhovanú ponukovú
(zmluvnú) cenu uvedie v zložení:
- navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
- sadzba DPH a výška DPH,
- navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH,
- nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom, súčasne musí
v ponuke uviesť, že nie je platcom DPH,

14. KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK:
Najnižšia cena.
Kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia ponuková (zmluvná) cena v mene EUR.
Spôsob vyhodnotenia kritéria:
- ponuka uchádzača s najnižšou ponukovou (zmluvnou) cenou v EUR predmetu
zákazky bude pre verejného obstarávateľa najvýhodnejšia ponuka. Poradie sa určí postupne
od najnižšej ponukovej ceny (1), po najvyššiu (x).

15. PREDLOŽENIE PONÚK:
Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Ponuku je potrebné doručiť
v stanovenej lehote na predkladanie ponúk v uzavretom obale s uvedením obchodného
mena a sídla uchádzača alebo miesta podnikania s výrazným značením:

„SÚŤAŽ - NEOTVÁRAŤ“
Ponuky je potrebné doručiť osobne alebo poštou na adresu:
Názov:
Sídlo:

Mesto Krupina, Mestský úrad Krupina
Svätotrojičné námestie 4/4, 963 01 Krupina

Poschodie:
Miestnosť:

2
sekretariát primátora mesta

V prípade, že ponuka bude doručená osobne, príjemca vydá potvrdenie o jej prevzatí.
Lehota na predloženie ponúk uplynie dňa: 19.11.2013, hodina 1100 hod.
Ponuky predložené po uplynutí tejto lehoty budú uchádzačom vrátené neotvorené.

16. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Otváranie obálok s predloženými ponukami sa uskutoční dňa 19.11.2013, hodina
1300hod. v zasadačke Mestského úradu v Krupine, Svätotrojičné námestie 4/4, Krupina.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk:
- na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť oprávnení uchádzači, ktorí predložili ponuky,
osobne alebo uchádzač môže byť zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom

-

štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho
zastupovanie,
štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu a osoba splnomocnená uchádzačom na
jeho zastupovanie musí kvôli jeho identifikácii predložiť doklad totožnosti a v prípade
splnomocneného zástupcu aj splnomocnenie parafované štatutárnym orgánom
uchádzača a odtlačkom pečiatky uchádzača. V prípade, ak uchádzač nedisponuje
pečiatkou je potrebné aby podpis štatutárneho zástupcu parafovaný na splnomocnení
bol úradne overený.

O vyhodnotení predložených ponúk bude každý uchádzač písomne informovaný.
Výsledkom súťaže bude zmluva na
predmet zákazky
uzatvorená medzi
objednávateľom a úspešným uchádzačom. Zmluva bude podpísaná najskôr šestnásty deň
odo dňa odoslania oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa §45 zákona č.25/2006
Z.z. o verejnom obstarávaní. Obchodné podmienky budú prerokované s úspešným
uchádzačom.
Verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom právny vzťah – znluvu o dielo,
ktorá bude obsahovať cenu, termíny, rozsah plnenia a ostatné dojednania.
Verejný obstarávateľ neposkytne žiadne zálohové platby.
Predložená oprávnená faktúra, za skutočne vykonané služby predmetu zákazky, bude
dodávateľovi uhradená do 30 dní odo dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi, resp.
splatnosť faktúry je 30 dní.

17. VYHRADENIE PRÁVA:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo:
a) zrušiť použitý postup zadávania zákazky na predmet zákazky v prípade, že sa
zmenia okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo,
b) neprijať ani jednu ponuku v prípade, že predložené cenové ponuky budú vyššie ako
je suma finančných prostriedkov určených na realizáciu tejto zákazky. Následne
bude použitý postup zadávania zákazky zrušený.
18. UPLYNUTIE LEHOTY VIAZANOSTI PONÚK:
Lehota viazanosti ponúk uplynie dňa 31.1.2013.

V Krupine, dňa 24.10.2013

Ing. Radoslav VAZAN
primátor mesta

