OBEC Lietavská Svinná - Babkov
013 11 Lietavská Svinná - Babkov 160, IČO: 00 321 443
zastúpená starostom obce, ako verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1, písm. b) zákona č. 25/2006
Z. z. o verejnom obstarávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vyhlasuje výzvu na predloženie cenových ponúk
na poskytnutie služby – vypracovanie projektovej dokumentácie
1.

Údaje o verejnom obstarávateľovi

Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Štatutárny zástupca:
Kontaktná osoba:
Telefón:
E-mail:

2.

Obec Lietavská Svinná - Babkov
013 11 Lietavská Svinná - Babkov 160
00 321 443
2020637080
Ing. Igor Veselovský, starosta
Ing. Igor Veselovský, starosta
041/5006298
obeclietsvinnababkov@stonline.sk

Informácie o predmete zákazky

2.1 Druh verejnej zákazky:
Podlimitná zákazka na poskytnutie služby podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nie bežne dostupná na
trhu.
2.2 Názov zákazky:
Projektová dokumentácia – prístavba a stavebné úpravy Základnej a Materskej školy
v obci Lietavská Svinná - Babkov
2.3 Stručný opis predmetu zákazky:
Základnou požiadavkou verejného obstarávateľa je projekčne vyriešiť navýšenie kapacity
Základnej a Materskej školy v obci Lietavská Svinná - Babkov formou prístavby a stavebných
úprav v zmysle štúdie spracovanej Ing. Vladimírom Rybárikom, ktorá tvorí prílohu tejto výzvy.
Uchádzač je povinný pri spracovaní projektovej dokumentácie dodržiavať všeobecne záväzné
právne predpisy, príslušné technické normy a tiež vyhlášku č. 527/2007 Z. z. Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a
mládež.
2.4 Rozsah zákazky:
Alternatívy:
A) Projekt pre stavebné povolenie, vrátane statického posudku a položkovitého rozpočtu v 8
vyhotoveniach.
B) Realizačný projekt, vrátane statického posudku v 8 vyhotoveniach.
C) Projekt pre stavebné povolenie v podrobnosti realizačného projektu, vrátane statického
posudku v 8 vyhotoveniach
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Projektová dokumentácia bude obsahovať najmä:
- Sprievodnú správu; Súhrnnú technickú správu; celkovú situáciu stavby (zastavovací plán).
- Vytyčovacie výkresy alebo potrebné geometrické parametre vyznačené v zastavovacom
pláne.
- Stavebné výkresy stavby (predovšetkým pôdorysy rezy a pohľady, obsahujúce jednotlivé
druhy konštrukcií a časti stavby, polohové a výškové usporiadanie stavby a všetkých jej
priestorov s presným vyznačením funkčného určenia).
- Stavebné výkresy stavby (schematické vyznačenie vnútorných rozvodov a inštalácií,
technické zariadenia, úpravy a riešenia predpísane na osobitné na osobitné zabezpečenie
stavieb z hľadiska civilnej ochrany, požiarnej ochrany a z hľadiska splnenia základných
požiadaviek na stavby).
- Statické posúdenie stavby, ktoré preukazuje mechanickú odolnosť a stabilitu nosnej
konštrukcie.
- Napojenie objektu na inžinierske siete.
- Projekt organizácie výstavby, ak nepostačujú údaje uvedené v súhrnnej technickej správe.
- Rozpočet vo formáte Excel; Výkaz výmer vo formáte Excel.
- Iné nevyhnutné dokumenty.
3. Doba realizácie diela:
Do dvoch mesiacov od obdržania písomného oznámenia obstarávateľa.
4. Lehota viazanosti ponúk:
Ponuky sú viazané do termínu 30.06.2016.
5. Predpokladaná hodnota zákazky:
Celková predpokladaná hodnota zákazky je:
Za alternatívu A): 5.000,- EUR s DPH
Za alternatívu B): 5.000,- EUR s DPH
Za alternatívu C): 8.000,- EUR s DPH
6. Podklady k výzve:
Štúdia spracovaná Ing. Vladimírom Rybárikom.
7. Podmienky financovania:
Zmluvná cena bude uhradená z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa na základe
preberacieho protokolu.
8. Ohliadka stavby:
Uskutoční sa dňa 27.01.2016 o 09:00 hod. Zraz uchádzačov je v zasadačke v zasadačke OÚ
Lietavská Svinná – Babkov, Obec Lietavská Svinná – Babkov, 013 11 Lietavská Svinná Babkov 160.
9. Podmienky účasti a obsah ponuky, ktorú predloží uchádzač:
Ponuka obsahuje
- doklad o oprávnení podnikať a uskutočňovať požadované služby,
- návrh na plnenie kritérií:
Pre alternatívu A) cena s DPH (u platcu DPH aj cena bez DPH)
Pre alternatívu B) cena s DPH (u platcu DPH aj cena bez DPH)
Pre alternatívu C) cena s DPH (u platcu DPH aj cena bez DPH)
10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia cena vrátane DPH.
11. Lehota, adresa na predloženie ponuky a spôsob doručenia:
Ponuku žiadame predložiť osobne alebo doporučene poštou najneskôr do 05.02.2016 do 12.00
hod. na adresu verejného obstarávateľa: Obec Lietavská Svinná – Babkov, 013 11 Lietavská
Svinná - Babkov 160.

Ponuku predloží uchádzač v uzavretej obálke s vyznačením obchodného mena a adresy
s označením heslom: „Verejná súťaž – Projektová dokumentácia – prístavba a stavebné
úpravy Základnej a Materskej školy v obci Lietavská Svinná - Babkov – NEOTVÁRAŤ“.
12. Spôsob vyhodnotenia ponúk:
Predložené ponuky bude verejný obstarávateľ vyhodnocovať ustanovenou komisiou dňa
09.02.2016 o 16.30 hod. v zasadačke OÚ Lietavská Svinná - Babkov. Vyhodnotenie je
neverejné.
13. Oznámenie výsledku:
Výsledok vyhodnotenia
uchádzačom písomne.

predložených cenových ponúk

oznámi verejný obstarávateľ

14. Doplňujúce informácie:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vybrať iba jednu z uvedených alternatív, t.j.
nevyčerpať celý predmet verejného obstarávania. Verejný obstarávateľ si tiež vyhradzuje právo
neprijať žiadnu z predložených ponúk, najmä v prípade, že navrhovaná ponuková cena zákazky
prekročí predpokladanú hodnotu zákazky..
Prílohy: štúdia spracovaná Ing. Vladimírom Rybárikom

Lietavská Svinná - Babkov, dňa 21.01.2016
___________________
Ing. Igor Veselovský
starosta obce

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ
Názov zákazky: Projektová dokumentácia – prístavba a stavebné úpravy Základnej a
Materskej školy v obci Lietavská Svinná - Babkov
Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Štatutárny zástupca:
Kontaktná osoba:
Telefón:
E-mail:

Obec Lietavská Svinná - Babkov
013 11 Lietavská Svinná - Babkov 160
00 321 443
2020637080
Ing. Igor Veselovský, starosta
Ing. Igor Veselovský, starosta
041/5006298
obeclietsvinnababkov@stonline.sk

Obchodné meno uchádzača:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Štatutárny zástupca:
IBAN:
Cena v EUR
bez DPH

Alternatíva

Názov položky

A.

Projekt pre stavebné povolenie, vrátane
statického posudku a položkovitého rozpočtu
v 8 vyhotoveniach.
Realizačný projekt, vrátane statického
posudku v 8 vyhotoveniach
Projekt pre stavebné povolenie v podrobnosti
realizačného projektu, vrátane statického
posudku v 8 vyhotoveniach

B.
C.

V ................................, dňa ........................

Cena v EUR
s DPH

_______________________________
Podpis štatutárneho zástupcu a pečiatka

