Výzva na predloženie cenovej ponuky
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 14 Myjava
Kontaktná osoba:
Ing. Lenka Bunčiaková
Tel.:
034-6907212
e-mail:
lenka.bunciakova@myjava.sk
2.

Názov zákazky: stavebný dozor

3. Názov projektu: Rozšírenie kanalizácie v meste Myjava
4. Opis predmetu zákazky:
Výkon činnosti stavebného dozoru na stavbu „Myjava - rozšírenie kanalizácie Myjava
. etapa“ počas celej doby realizácie stavby podľa projektovej dokumentácie
a príslušných povolení.
Predpokladaný rozpočet stavby: 864 326,71 € bez DPH.
Činnosť stavebného dozoru je vymedzená zákonom na
• dodržanie všeobecných technických požiadaviek
• dodržanie podmienok územného rozhodnutia a stavebného povolenia,
• na odstránenie nedostatkov, ak sa na stavbe vyskytnú,
• dodržanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
• dohliadanie pri realizácii stavebných konštrukcií a pracovných postupov,
• riešenie technických otázok s dodávateľom stavby,
• kontrola vedenia a podpisovanie stavebného denníka,
• zastupovanie investora tak, aby celkové náklady neprekročili rozpočet a
dodržala sa lehota výstavby,
• zúčastnenie sa na kolaudačnom rozhodnutí a dohliadanie
na odstránenie kolaudačných chýb
5. Druh zákazky: služby
6. Rozdelenie zákazky obstarávania na časti: nie
7. Predpokladaná hodnota zákazky: 13 453,33 € bez DPH
8. Miesto dodania služby:
Mesto Myjava, časť Turá Lúka, lokalita Hoštáky
9. Spoločný slovník obstarávania (CPV):
71520000-9 stavebný dozor
71315300-2 služby stavebného dozoru
10. Jazyk ponuky: Ponuky sa predkladajú v slovenskom alebo českom jazyku.
11. Obsah ponuky:
- obchodné meno a sídlo uchádzača,
- navrhovaná cena bude vyjadrená v mene
s presnosťou na dve desatinné miesta
- navrhovaná cena bude uvedená v zložení:
• cena bez DPH

1

EUR

a vyjadrená

(zaokrúhlená)

•
•

sadzba DPH a výška DPH
celková cena s DPH (ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnost'
upozorní)
- uvedená celková cena bude zahŕňať všetky náklady spojené s dodaním celého
predmetu zákazky
- kópia dokladu o oprávnení poskytovať službu
- kópia dokladu o odbornej spôsobilosti na výkon stavebného dozoru
12. Trvanie zmluvy alebo lehota poskytnutia služby:
Odo dňa odovzdania staveniska do ukončenia preberacieho konania bez vád
a nedorobkov na predmetnú stavbu.
- predpokladaná doba realizácie: do 300 dní
- predpokladaný začiatok výstavby 5/2017
13. Lehota na predkladanie cenových ponúk:
Do 21. 12. 2016 do 16,00 hod. poštou alebo osobne na adresu Mesto Myjava,
Nám. M. R. Štefánika, 560/4, 907 01 Myjava v uzatvorenej obálke označenej heslom:
„SD - Rozšírenie kanalizácie v meste Myjava - neotvárať“
14. Otváranie a vyhodnotenie ponúk:
Dňa 22. 12. 2016 na adrese Mesto Myjava, Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01
Myjava.
Otváranie ponúk je neverejné.
15. Lehota viazanosti ponúk: do 30. 4. 2017
16. Financovanie predmetu zákazky: predmet zákazky bude spolufinancovaný z EÚ
v rámci projektu „Rozšírenie kanalizácie v meste Myjava“, kód ITMS 2014+:
310011A030 - Operačného programu Kvalita životného prostredia.
17. Kritéria na hodnotenie ponúk :
Najnižšia cena s DPH
18. Ďalšie informácie verejného obstarávatel'a:
18.1
Po vyhodnotení cenových ponúk budú uchádzači oboznámení s výsledkom
vyhodnotenia ponúk písomne.
18.2
Verejný obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača na uzavretie zmluvy.
18.3
Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odstúpi od podpisu zmluvy,
Verejný obstarávateľ môže vyzvať na uzatvorenie zmluvy ďalšieho
uchádzačas v poradí.
18.4
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených
cenových ponúk v prípade, že predložené cenové ponuky nebudú spĺňať
požiadavky na predmet zákazky.
18.5
Všetky náklady spojené s prípravou a predložením cenovej ponuky znáša
uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.

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

Pavel Halabrín,
primátor mesta
v Myjave, dňa 14. 12. 2016
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