Výzva na predkladanie ponúk
Zákazka v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie: Mesto Myjava
Zastúpený: Pavel Halabrín – primátor mesta
IČO: 00309745
Sídlo organizácie: Nám.M.R.Štefánika 560/4, 907 01 Myjava
Kontaktná osoba : Diana Ištoková
Tel: 034/6907214
e-mail: diana.istokova@myjava.sk

2.

Názov zákazky:
Projektová dokumentácia pre projekt s názvom ,, Revitalizácia sídliska Vŕšok “

3.

Opis predmetu zákazky:
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt s názvom ,, Revitalizácia sídliska Vŕšok“
v súlade s podmienkami výzvy č. IROP-PO4-SC431-2017-16 Ministerstva pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, na základe pokynov objednávateľa
a usmernení riadiaceho orgánu a poskytnutého geodetického zamerania.
Rozsah riešeného územia v PD :sídlisko Vŕšok v meste Myjava podľa priloženej
ortofotomapy.
Obsah PD :
- Rekonštrukcia komunikačných a spevnených plôch
- Mestský mobiliár
- Rekonštrukcia detských ihrísk, exteriérové fitnes zostavy
- Vytvorenie plochy pre voľný pohyb psov
- Obnova a výsadba verejnej zelene , protihlukové steny, zelené steny
Projektová dokumentácia bude dodaná v šiestich vyhotoveniach vrátane rozpočtu a výkazu
výmer v tlačenej podobe a 1 x v elektronickej podobe.

4.

Druh zákazky: poskytnutie služby

5.

Spoločný slovník obstarávania (CPV):
71000000-8 Architektonické,stavebné, inžinierske a projekčné služby
71242000-6 Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov

6.

Jazyk ponuky: Ponuky sa predkladajú v slovenskom alebo českom jazyku

7.

Obsah ponuky:
- obchodné meno a sídlo uchádzača,
- navrhovaná cena bude vyjadrená v mene EUR a vyjadrená ( zaokrúhlená ) s presnosťou na
dve desatinné miesta
- navrhovaná cena bude uvedená v zložení:
cena bez DPH
sadzba DPH výška DPH
celková cena s DPH (ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní)

- uvedená celková cena bude zahŕňať všetky náklady spojené s dodaním celého predmetu
zákazky
- kópia dokladu o oprávnení poskytovať službu
8.

Trvanie zmluvy alebo lehota poskytnutia služby: 1 týždeň od podpisu zmluvy

9.

Predpokladaná hodnota zákazky:
Do 14 600,00 Eur bez DPH

10 .

Lehota na predkladanie ponúk:
Do 19.06.2017 do 16.00 hod. poštou alebo osobne na adresu Mesto Myjava,
Nám.M.R.Štefánika 560/4, 907 01 Myjava alebo elektronicky na mailovú adresu
diana.istokova@myjava.sk

11.

Vyhodnotenie ponúk:
Dňa 20.06.2017, na adrese Mesto Myjava, Nám.M.R.Štefánika 560/4, 907 01 , otváranie
ponúk je neverejné

12 .

Kritériá na hodnotenie ponúk :
Najnižšia cena za predmet obstarávania.

13.
13.1

Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Po vyhotovení cenových ponúk budú uchádzači oboznámení s výsledkom vyhodnotenia
ponúk písomne
S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva
Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odstúpi od podpisu zmluvy, Verejný
obstarávateľ môže vyzvať na uzatvorenie zmluvy ďalšieho uchádzača v poradí
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených cenových ponúk
v prípade , že predložené cenové ponuky nebudú spĺňať požiadavky na predmet zákazky

13.2
13.3
13.4

V Myjave, dňa 12.06.2017

Pavel Halabrín
primátor mesta

