OBEC
HORNÉ MÝTO
Výzva na predloženie ponuky
(prieskum trhu)

zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:
Obec Horné Mýto
IČO:
00655449
DIČ:
2021136799
Kontaktná osoba: Andrej Puss – starosta obce
Sídlo:
Obecný úrad, 930 13 Horné Mýto č. 97
Telefón:
031/558 13 11
Elektronická pošta: starosta-hm@intermail.sk
(ďalej len „verejný obstarávateľ“)
2. Názov projektu:

Verejná kanalizácia a ČOV Horné Mýto

3. Predmet / názov zákazky: Projektová dokumentácia
4. Druh zákazky:

Služby

5. Kód CPV:

71242000-6

6. Opis zákazky:
Predmetom zákazky je príprava, vypracovanie dvojstupňovej projektovej dokumentácie pre územné
rozhodnutie ako aj stavebné povolenie a inžinierska činnosť pre územné a stavebné konanie pre
vybudovanie kanalizácie a ČOV v rozsahu:
Verejná kanalizácia a samostatná čistiareň odpadových vôd pre obec Horné Mýto vrátane výtlaku a
vyústenia vyčistených odpadových vôd do Malého Dunaja.

Predpokladaný rozsah a základné informácie o obci:
- DÍžka gravitačnej kanalizačnej siete cca 6 000 bm
- Domové prípojky (kanalizačné odbočky) cca 281 ks (1 686 bm)
- ČOV pre 1000 EO
Verejný obstarávateľ požaduje do lehoty poskytnutia služieb predložiť:
- právoplatné stavebné povolenie
- kompletnú projektovú dokumentáciu vyhotovenú v 6 exemplároch v tlačenej forme
- kompletnú projektovú dokumentáciu vyhotovenú v elektronickej forme vo formáte „.pdf“
- rozpočet stavby v tlačenej forme
- rozpočet stavby v elektronickej forme vo formáte „.xlsx“
7.
8.
9.
10.
11.

Predpokladaná hodnota zákazky: 30 360,- Eur bez DPH
Lehota poskytnutia služieb: do 30.11.2018
Rozdelenie zákazky na časti: Nie. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.
Miesto poskytnutia služieb: Obec Horné Mýto
Typ zmluvy:
Výsledkom verejného obstarávania bude Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie
podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
Zmluvu predloží len úspešný uchádzač.

12. Hlavné podmienky financovania:
Predmet zákazky sa bude realizovať v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.

13. Platobné podmienky/fakturácia:
Verejný obstarávateľ neposkytne na plnenie predmetu zmluvy preddavok. Lehota splatnosti faktúry bude
do 30 dní od doručenia faktúry. Úhrada za poskytnuté služby bude realizovaná formou bezhotovostného
platobného styku. Faktúry budú uhradené v súlade s podmienkami uvedenými v Zmluve uzatvorenej
s úspešným uchádzačom. Cena bude objednávateľom uhradená po čiastkach v sume skutočne
poskytnutých služieb, do výšky ponukovej ceny.
14. Pokyny k predloženiu ponuky:
- cenovú ponuku na celý predmet obstarávania, podľa prílohy č. 1.
- fotokópiu dokladu o oprávnení poskytovať požadované služby
Ponuku požadujeme predložiť osobne, poštou, kuriérom na adresu:
Obecný úrad, 930 13 Horné Mýto č. 97,
alebo formou elektronickej pošty na adresu: laci@buslaci.sk .
V prípade predloženia ponuky elektronickou poštou celý požadovaný obsah ponuky musí byť
naskenovaný (najlepšie vo formáte .pdf) a zaslaný na uvedenú adresu ako príloha elektronickej pošty.
Ponuky je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk – do 12.00 hod dňa 02.08.2018.
Ponuky doručené po uplynutí tejto lehoty nebudú zahrnuté do súťaže, a teda nebudú vyhodnocované.
Výsledok vyhodnotenia ponúk bude písomne (elektronickou poštou) oznámené uchádzačom.
15. Kritéria na hodnotenie ponúk:
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena spolu za celý predmet zákazky. Úspešnou ponukou sa stane
ponuka, ktorá bude obsahovať najnižšiu cenu s DPH za celý predmet obstarávania podľa bodu 5.
tejto výzvy - Opis predmetu obstarávania.
16. Ostatné pokyny a usmernenia:
V ponuke uchádzač predloží všetky doklady a dokumenty požadované verejným obstarávateľom. Ak
ponuka uchádzača nebude obsahovať požadované údaje a platné doklady, nebude obsahovať
ponuku na celý rozsah služieb, ponuka nebude vyhodnocovaná.
Verejný obstarávateľ požaduje, aby sa úspešný uchádzač zaviazal strpieť výkon kontroly, auditu,
overovania súvisiaceho s predmetom zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku, ktorú má verejný obstarávateľ uzavretú s poskytovateľom
nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú
súčinnosť. Oprávnené osoby sú:
a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi
poverené osoby,
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi
SR a právnymi aktmi EÚ.
Podľa § 170 ods. 8 zákona námietky nie je možné podať pri postupe podľa § 117 zákona.
Horné Mýto, 24.7.2018

.....................................................................

Andrej Puss

starosta obce

Príloha č.1

CENOVÁ PONUKA
Predmet zákazky: Projektová dokumentácia
Názov projektu: Verejná kanalizácia a ČOV Horné Mýto
Identifikačné údaje uchádzača:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ / IČ DPH:
Štatutárny zástupca:
Telefón:
E-mail:
P.č

Názov

1.

Projektová dokumentácia k územnému konaniu

2.

Inžinierka činnosť k územnému konaniu

3.

Projektová dokumentácia k stavebnému konaniu

4.

Inžinierka činnosť k stavebnému konaniu

Cena spolu
bez DPH
(Eur)

Spolu bez DPH:
DPH 20%:
Celkom s DPH:

slovom....................................................................................................................... EUR
Som platiteľ / Nie som platiteľ DPH.
V ............................dňa ................... 2018
--------------------------------------podpis zodpovednej osoby
a odtlačok pečiatky

