OBEC Lietavská Svinná - Babkov
013 11 Lietavská Svinná - Babkov 160, IČO: 00 321 443
Výzva na predloženie ponuky
Všetkým uchádzačom

Vec: Výzva na predloženie ponuky
Obec Lietavská Svinná, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet
zákazky
“Stavebný dozor pre projekt Rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci Lietavská Svinná Babkov”
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO:
Názov verejného obstarávateľa / obstarávateľa: Obec Lietavská Svinná - Babkov
Sídlo: Lietavská Svinná 160, PSČ: 013 11
Štatutárny zástupca: Ing. Igor Veselovský, starosta obce
IČO: 00 321 443
DIČ: 2020637080
IČ DPH: nie je platcom DPH
Tel.: +421 902 343 699
E-mail: vachan@europrosk.eu
Internetová stránka: http://www.obeclietsvinnababkov.info/
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu.: SK96 5600 0000 0003 9784 9001
2. Miesto predloženia/doručenia ponuky:
poštou a/alebo osobne EuroPro Slovensko, n.o., Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina
v zapečatenej obálke označenej obchodným menom uchádzača a tiež heslom „VO – Stavebný
dozor pre projekt Rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci Lietavská Svinná - Babkov –
NEOTVÁRAŤ“
a/alebo
elektronicky s podpisom uchádzača (scan) na adresu vachan@europrosk.eu
Do predmetu správy je potrebné uviesť „VO – Stavebný dozor pre projekt Rekonštrukcia
miestnych komunikácii v obci Lietavská Svinná - Babkov – Babkov“
3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky:
JUDr. Peter Vachan, +421 902 343 699, vachan@europrosk.eu
4. Predmet obstarávania:

Predmetom obstarávania je zabezpečenie služby stavebného dozoru pre projekt Rekonštrukcia
miestnych komunikácii v obci Lietavská Svinná – Babkov. Rozsah stavebných prác je uvedený
v zmluve o dielo a jej prílohách s dodávateľom stavebných prác, ktorá je dostupná na
internetovej adrese http://www.obeclietsvinnababkov.info/files/4294-Zmluva-o-dielo-c.-Z19014-0032.pdf.
5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:
Zmluva o dielo
6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):
Rozsah výkonu činnosti stavebného dozoru zahŕňa najmä:

oboznámenie sa s podkladmi na základe ktorých sa pripravuje investičná akcia, najmä s
projektom a obsahom Zmluvy o dielo medzi objednávateľom a zhotoviteľom stavby,

spolupráca s projektantom vykonávajúcim autorský dozor,

kontrola stavebného denníka,

zvolávanie kontrolných dní a vyhotovenie zápisov,

bezodkladne informovanie ministerstva o všetkých závažných okolnostiach,

odsúhlasovanie prípadných dodatkov a zmien, ktoré nezvyšujú náklady stavby,
nepredlžujú lehotu prác a nezhoršujú parametre stavby (ostatné dodatky a zmeny
predkladať s vlastným vyjadrením objednávateľovi),

sledovanie predpísaných prác, kontrolu ich výsledkov a vyžadovanie dokladov, ktoré
preukazujú kvalitu vykonaných prác,

kontrolu postupu prác podľa časového plánu stavby a Zmluvy o dielo a upozornenie
zhotoviteľa na nedodržanie termínov, vrátane prípravy podkladov pre uplatňovanie
sankcií,

zabezpečenie riadneho odovzdania a prevzatia stavby resp. preberacieho konania,

spísanie vád a nedorobkov,

kontrola odstraňovania vád a nedorobkov zistených pri preberaní v dohodnutých
termínoch,

kontrola odstraňovania vád v rámci záručnej lehoty.
7. Predpokladaná hodnota zákazky:
1.666,67 EUR bez DPH
8. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:
obec Lietavská Svinná – Babkov, priebežne do 31.10.2018 a/alebo do ukončenia všetkých
stavebných prác.
9. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:
Priebežne do 31.10.2018 a/alebo do ukončenia všetkých stavebných prác
10. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky:
bez úhrady, podmienky sú súčasťou tejto výzvy
11. Financovanie predmetu zákazky:
Integrovaný regionálny opereračný program
12. Lehota na predloženie ponuky:
20.07.2018 do 12:00 hod., rozhodujúci je dátum a čas doručenia.
13. Spôsob predloženia ponuky:
poštou alebo osobne alebo emailom
14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia
ponúk:
najnižšia cena vrátane DPH
15. Pokyny na zostavenie ponuky:
Uchádzaž predloží jedno vyhotovenie ponuky v písomnej alebo elektronickej podobe
v slovenskom jazyku (scan podpísanej ponuky a príloh), veriantné riešenie sa neumožňuje.
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Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
a. Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ
DPH ak je platcom DPH, telefón, e-mail,) s uvedením predmetu zákazky na ktorú sa
ponuka predkladá.
b. Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk (príloha č. 2 k tejto
výzve)
c.

Fotokópia dokladu o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu resp.
uskutočňovať stavebné práce. U právnických osôb napr. výpis z obchodného
registra, u fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra (stačí fotokópia)

16. Otváranie ponúk:
13.09.2018 o 14:00 hod.
17. Postup pri otváraní ponúk:
účasť bude umožnená všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku
18. Lehota viazanosti ponúk:
31.12.2018
19. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi:
JUDr. Peter Vachan, +421 902 343 699, vachan@europrosk.eu
20. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
uviesť podľa predmetu obstarávania napr. od úspešného uchádzača bude verejný obstarávateľ
požadovať pred podpisom Zmluvy ďalšie doklady:
-

Doklad o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu resp. uskutočňovať stavebné práce.
U právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo
živnostenského registra (stačí fotokópia);

-

Podpísané (oskenované) vyhotovenie zmluvy o dielo;

S úctou,
Žilina dňa 31.08.2018

______________________________
Obec Lietavská Svinná - Babkov
JUDr. Peter Vachan
na základe plnej moci
Prílohy:
Príloha č. 1 – Zmluva o dielo
Príloha č. 2 – Návrh na plnenie kritérii
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NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ
Názov zákazky: “Stavebný dozor pre projekt Rekonštrukcia miestnych komunikácii 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
JUDr. Peter Vachan
+421 902 343 699
vachan@europrosk.eu

Obchodné meno uchádzača:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Štatutárny zástupca:
Telefón:
Email:

P. č.

Názov položky

1.

Cena za dielo

Cena v EUR
bez DPH

Cena v EUR
s DPH

CENA CELKOM:
Uchádzač je/ nie je platcom DPH*
V ................................, dňa ........................

_______________________________
Podpis štatutárneho zástupcu a pečiatka
* nehodiace sa prečiarknúť.
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Zmluva o dielo
uzatvorená v podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
Čl. I
Zmluvné strany
Objednávateľ:
Názov:
Sídlo:
V zastúpení:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Obec Lietavská Svinná - Babkov
013 11 Lietavská Svinná - Babkov 160
Ing. Igor Veselovský, starosta
00 321 443
2020637080
neplatiteľ DPH

Zhotoviteľ :
Obchodné meno:
Sídlo:
V zastúpení:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Čl. II
Predmet zmluvy – dielo
1.

2.

3.

Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa dielo a to
služby stavebného dozoru pre projekt Rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci
Lietavská Svinná - Babkov v rozsahu podľa ods. 3 tohto článku zmluvy (ďalej len „Dielo“).
Zhotoviteľ posúdil podklady a požiadavky Objednávateľa na zhotovenie Diela, na
základe čoho bola komplexne vypracovaná cenová ponuka na Dielo v rámci postupov
stanovených zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších
predpisov, v dôsledku čoho je vylúčená námietka neúplnosti špecifikácie predmetu a
rozsahu Diela a Zhotoviteľ znáša všetky a akékoľvek náklady, ktoré sú spojené
s vykonaním Diela v súlade s touto Zmluvou.
Objednávateľ sa zaväzuje pri plnení povinností podľa tejto zmluvy vykonávať činnosti
činnosti stavebného dozoru na projekte Rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci
Lietavská Svinná - Babkov (ďalej aj “Projekt”) t.j. najmä:
a. či sa stavba uskutočňuje v súlade s platnými technickými normami, právnymi
predpismi a so zmluvou o dielo uzatvorenou medzi objednávateľom a
spoločnosťou Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.,
b. oboznámenie sa s podkladmi, najmä s projektom a obsahom Zmluvy o dielo
medzi objednávateľom a zhotoviteľom stavby (spoločnosťou SwietelskySlovakia spol. s r.o.),
c. spolupráca s projektantom vykonávajúcim autorský dozor,
d. kontrola stavebného denníka,
e. zvolávanie kontrolných dní a vyhotovenie zápisov,
f. bezodkladne informovanie objednávateľa o všetkých závažných okolnostiach,
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4.

5.
6.

g. odsúhlasovanie prípadných dodatkov a zmien, ktoré nezvyšujú náklady stavby,
nepredlžujú lehotu prác a nezhoršujú parametre stavby (ostatné dodatky a
zmeny predkladať s vlastným vyjadrením objednávateľovi),
h. sledovanie predpísaných prác, kontrolu ich výsledkov a vyžadovanie dokladov,
ktoré preukazujú kvalitu vykonaných prác,
i. kontrolu postupu prác podľa časového plánu stavby a Zmluvy o dielo a
upozornenie zhotoviteľa na nedodržanie termínov, vrátane prípravy podkladov
pre uplatňovanie sankcií,
j. zabezpečenie riadneho odovzdania a prevzatia stavby resp. preberacieho
konania,
k. spísanie vád a nedorobkov,
l. kontrola odstraňovania vád a nedorobkov zistených pri preberaní v
dohodnutých termínoch,
m. kontrola odstraňovania vád v rámci záručnej lehoty.
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a v
súlade s platnými právnymi predpismi, normami a smernicami, ktoré sú platné v
Slovenskej republike a vzťahujú sa na realizáciu Diela.
Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonávať Dielo podľa tohto
článku Zmluvy.
Objednávateľ sa zaväzuje za riadne a včas vykonané Dielo zaplatiť dohodnutú cenu.

Čl. III
Miesto a čas dodania diela
1.
2.

Miestom dodania plnení podľa tejto zmluvy je adresa miesto zhotovovania Projektu.
Zhotoviteľ je povinný dodávať plnenia podľa tejto zmluvy priebežne, najneskôr do
31.10.2018 resp. do splnenia všetkých stavebných prác na projekte.
Čl. IV.
Práva a povinnosti zmluvných strán

1.

2.

3.

4.

5.
6.

Zhotoviteľ je povinný vykonávať predmet plnenia podľa článku I. tejto zmluvy riadne a
včas a v súlade s príslušnými právnymi predpismi, a ďalšími s tým súvisiacimi pokynmi
(usmerneniami) a pod.
Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi poskytovať všetku potrebnú súčinnosť na
dosiahnutie účelu tejto zmluvy, najmä tým, že zhotoviteľovi v dohodnutom termíne
odovzdá všetky informácie a dokumenty, ktoré sú potrebné pre riadne poskytovanie
služieb podľa tejto zmluvy.
Objednávateľ sa zaväzuje, že bude zhotoviteľa vždy ihneď informovať o všetkých
informáciách, ktoré sa týkajú verejného obstarávania, najmä mu okamžite oznamovať
doručenie akejkoľvek korešpondencie týkajúcej predmetu plnenia a túto korešpondenciu
mu bezodkladne odstúpiť. V prípade porušenia akejkoľvek povinnosti objednávateľa
podľa predchádzajúcej vety zhotoviteľ nenesie zodpovednosť za zmeškanie lehôt.
Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas komunikovať na primeranej úrovni
so zhotoviteľom (najmä mu poskytovať v prípade potreby ďalšie pokyny a rozhodnutia
nevyhnutné na dosiahnutie účelu tejto zmluvy).
Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi kompletnú dokumentáciu na
archiváciu.
Zhotoviteľ sa zaväzuje nesprístupniť tretím osobám informácie, ktoré objednávateľ
označí ako dôverné alebo ako obchodné tajomstvo s výnimkou, že tieto je povinný
sprístupniť na základe ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov.
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7.

8.

9.

10.

11.

Zhotoviteľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa
dozvedel pri poskytovaní služieb podľa tejto zmluvy po celú dobu trvania zmluvného
vzťahu a minimálne 5 rokov po skončení zmluvného vzťahu založeného podľa tejto
zmluvy. Na požiadanie objednávateľa sa zhotoviteľ zaväzuje podpísať písomný sľub
mlčanlivosti o utajovaných skutočnostiach, resp. skutočnostiach, ktoré tvoria obchodné
tajomstvo objednávateľa. V prípade porušenia svojej povinnosti podľa tejto zmluvy
zhotoviteľ zodpovedá za pripadnú škodu tým spôsobenú v súlade s § 373 a nasledovné
Obchodného zákonníka.
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nebude vykonávať iné činnosti na úkor poskytovania služieb
objednávateľovi, že by mali vplyv na plnenie povinností podľa tejto zmluvy v požadovanej
kvalite a v požadovaných termínoch.
Zhotoviteľ sa zaväzuje informovať objednávateľa včas o všetkých skutočnostiach, o
ktorých sa dozvie pri plnení povinností podľa tejto zmluvy a ktoré by mohli mať pre
objednávateľa význam pri jeho rozhodovaní (stačí oznámenie e-mailom kontaktnej
osobe).
Zmluvné strany sa zaväzujú, že v prípade ak niektorá zmluvná strana bude mať
informáciu o akejkoľvek skutočnosti alebo okolnosti, ktorá by mohla byť spôsobilá priamo
či nepriamo zmariť alebo podstatne sťažiť plnenia podľa tejto zmluvy, je táto zmluvná
strana povinná okamžite o tejto skutočnosti alebo okolnosti vyrozumieť druhú zmluvnú
stranu.
Zhotoviteľ sa zaväzuje pri poskytovaní služieb v zmysle predmetu zmluvy dodržiavať
ustanovenia Zákona o ochrane osobných údajov v platnom znení (zákon č. 122/2013 Z.
z.), pričom je oprávnený spracovávať osobné údaje len v rozsahu a za podmienok
stanovených touto zmluvou a na základe osobitných právnych predpisov súvisiacich s
plnením predmetu tejto zmluvy.
Čl. V
Cena za dielo

1.
2.
3.
4.

5.

6.

Zmluvné strany sa dohodli na cene za dielo v celkovej výške .............. € (slovom
..................... EUR) vrátane DPH.
Cena za dielo zahŕňa všetky náklady zhotoviteľa súvisiace s dielom, vrátane nákladov na
cestovné, stravné, telekomunikačné poplatky apod.
Zmluvné strany sa dohodli, že cena za dielo podľa ods. 1 tohto článku zmluvy bude
vyúčtovaná po skončení všetkých stavebných prác na Projekte..
Cena za dielo je splatná na základe faktúry zhotoviteľa, a to prostredníctvom banky na
účet zhotoviteľa uvedený vo faktúre; faktúra je splatná do 14 dní odo dňa jej doručenia
objednávateľovi.
Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa príslušného právneho
predpisu. V prípade, ak faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa predchádzajúcej vety,
objednávateľ je oprávnený vrátiť ju (aj opakovane) zhotoviteľovi na odstránenie jej
nedostatkov; plynutie lehoty splatnosti touto faktúrou vyúčtovanej sumy sa preruší a nová
lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.
Peňažný záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi cenu za dielo platený
prostredníctvom banky je splnený odpísaním sumy peňažného záväzku z účtu
objednávateľa v jeho banke v prospech zhotoviteľa.
Čl. VI
Zodpovednosť za vady

1.

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet plnenia podľa tejto zmluvy bude spĺňať všetky
požiadavky vyplývajúce z príslušných právnych predpisov a iných predpisov, ktoré sa
vzťahujú na predmet plnenia podľa tejto zmluvy.
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Čl. VII
Doručovanie
1.

2.

3.

Doručením akýchkoľvek písomností na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto
zmluvou sa rozumie doručenie písomnosti doporučene poštou na adresu určenú
podľa bodu 2., doručenie kuriérom alebo osobné doručenie príslušnej zmluvnej strane.
Pre potreby doručovania prostredníctvom pošty sa použijú adresy, ktoré sú ako sídla
zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy. V prípade akejkoľvek zmeny adresy
určenej na doručovanie písomností na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto
zmluvou sa príslušná zmluvná strana zaväzuje o zmene adresy bezodkladne písomne
informovať druhú zmluvnú stranu; v takomto prípade je pre doručovanie rozhodujúca nová
adresa riadne oznámená zmluvnej strane pred odosielaním písomnosti.
Ak sa akákoľvek písomnosť na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou
doručuje inak ako poštou, je možné ju doručovať aj na inom mieste ako na adrese určenej
podľa bodu 2., ak sa na tomto mieste zmluvná strana v čase doručenia zdržuje.
Čl. VIII
Spoločné a záverečné ustanovenia

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Vzájomná komunikácia medzi zmluvnými stranami bude prebiehať osobne či
písomne v štátnom úradnom jazyku.
Spory, ktoré prípadne vzniknú medzi zmluvnými stranami ohľadne tejto zmluvy
a predmetu jej plnenia budú riešené prednostne dohodou.
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade
s ustanovením § 47a Občianskeho zákonníka.
Vzťahy zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy, ktoré v nej nie sú upravené, sa riadia
Obchodným zákonníkom.
Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedeli
v súvislosti s plnením predmetu zmluvy.
Účastníci zmluvy týmto vyhlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzatvárajú
ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.
Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana
obdrží dva potvrdené exempláre.

Lietavská Svinná – Babkov, dňa .................

......................., dňa ..................

za objednávateľa

za zhotoviteľa

_______________________
Lietavská Svinná – Babkov
Ing. Igor Veselovský
starosta

_________________________
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