Obec Zlaté

Výzva na predloženie cenovej ponuky
na zákazku: vypracovanie projektovej dokumentácie:
„Oddychová zóna v Zlatom “
Obec Zlaté ako verejný obstarávateľ, zverejňuje týmto VÝZVU NA PREDLOŽENIE CENOVEJ
PONUKY spracovanú podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní)
1. Identifikácia verejného obstarávateľa/obstarávateľa
Názov:
Obec Zlaté
v zastúpení: Mgr. Márie Ontkaninovej, starostky obce
Sídlo:
Zlaté 17, 086 01
IČO:
00322750
DIČ:
2020624815
Kontaktné osoby :
Telefón:
Email:

Mgr. Mária Ontkaninová
0915 868 013
ocuzlate@centrum.sk, obeczlate@gmail.com

2. Predmet zákazky
2.1. Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky : Vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu pre stavebné
povolenie a realizáciu stavby: Oddychová zóna v Zlatom
Špecifikácia predmetu:
Projektová dokumentácia - projekt pre stavebné povolenie a realizačný projekt , ktorý má na
vymedzenom území vytvoriť atraktívny herný, športový a spoločensko-rekreačný areál pre
obyvateľov obce. Návrh autora má spĺňať súčasné vysoké požiadavky detí, mládeže a dospelých na
krátkodobé herné, športové a oddychovo rekreačné aktivity. PD bude riešiť územie parciel CKN
344/1 o výmere 1230m2 a CKN 344/4 o výmere 750m2.
Základné požiadavky na riešenie územia:
 odčleniť plánovaný areál pre verejnosť od miestnych komunikácií CKN 344/6 a 340/9
 priestor areálu riešiť formou tematických, prelínajúcich sa športovo relaxačno-oddychových
sektorov tak, aby si vzájomne neprekážali
 začleniť do novokoncipovaného priestoru spevnené športové plochy
 do riešeného priestoru doplniť lavičky, stojany pre bicykle a odpadkové koše
 umiestniť nové, moderne riešené relaxačné a odpočinkové "mikropriestory" pre všetky
vekové kategórie občanov, moderné prvky podporujúce pohyblivosť a kreativitu detí,
 riešiť vybavenosť typovými cvičebnými, hracími a oddychovo-rekreačnými prvkami a
zariadeniami, ktoré spĺňajú STN EN 1176 – 1177
 pri vstupe umiestniť stojisko na kontajner tuhého komunálneho odpadu

 riešiť jedno odpočívadlo s primeranou kapacitou lavičiek,
 začleniť netradičné prvky – napr. ortopedický chodník s rôznymi typmi povrchov, vonkajší
šachový stolík, bylinková záhradka, .......
 doplniť nutné osvetlenie areálu
 konštrukčnú a materiálovú kvalitu navrhnutých zariadení a mobiliáru je potrebné podriadiť
jednoduchej údržbe a dlhej životnosti
 nové spevnené plochy a chodníky budovať s vodopriepustnými podkladnými konštrukciami
a povrchmi,
 odvodnenie spevnených plôch a chodníkov riešiť do terénu - je potrebné zohľadniť
opatrenia vychádzajúce z adaptačnej stratégie na dopady zmeny klímy. Jedná sa o zvedenie
dažďových vôd zo spevnených plôch v maximálnej miere do plôch zelene, čomu je potrebné
prispôsobiť priečne sklony, vodu prepúšťajúce uloženie obrubníkov a použitie vodu
priepustných, prípadne čiastočne priepustných povrchov a podkladných konštrukcií. Ide
predovšetkým o aplikáciu vodozádržných a vsakovacích opatrení – napr. modeláciou terénu,
vsakovacími pásmi ozelenenými vhodnou vegetáciou a podobne
 zabezpečiť bezbariérovosť pre imobilných a matky s detskými kočíkmi - plynulé výškové
prechody a napojenia
 spracovať návrh nevyhnutnej, účelovej a estetickej výsadby drevín – stromov, krov
a trvaliek
 pri spracovávaní projektovej dokumentácie požadujeme uplatniť pravidlo odôvodnenej
najvyššej možnej miery úspornosti, ktorej premietnutie do realizácie stavby bude efektívne,
nie však na úkor kvality a bezpečnosti
 zjednodušený ideový návrh (2x) bude vypracovaný za účelom získania jednoduchého
grafického návrhu nového funkčnopriestorového členenia územia, na základe ktorého bude
po schválení objednávateľom vypracovaný projekt

2.2.

Predpokladaná hodnota zákazky je 4000,00 € bez DPH

2.3.

Zákazka sa nedelí na časti.

2.4 Forma vzniku záväzku: vystavenie objednávky
3. Miesto plnenia zákazky
Zlaté, Obecný úrad Zlaté 17, 086 01
4. Predkladanie cenových ponúk
4.1. Cenová ponuka sa predkladá prostredníctvom vyplneného Dotazníku uchádzača a
návrhu na plnenie kritérií, ktorý je samostatným dokumentom tejto výzvy na predkladanie
ponúk. Cenová ponuka musí byť spracovaná na celý predmet zákazky podľa opisu predmetu
zákazky. Cenová ponuka musí byť vypracovaná v slovenskom jazyku.
4.2.

Lehota na predkladanie ponúk je do: 17.7. 2017 do 10.00 hod..

4.3. Cenové ponuky sa doručujú
a) elektronicky prostredníctvom e-mailu na adresu: ocuzlate@centrum.sk, zároveň je
potrebné do kópie uviesť e-mailovú adresu: obeczlate@gmail.com a v predmete emailu bude uvedené „Ponuka – Oddychová zóna Zlaté “
b) poštou na adresu: Obec Zlaté, Zlaté 17, 086 01 na obálke musí byť uvedené
„Ponuka-názov“
c) do podateľne

4.4. Každá ponuka, ktorú verejný obstarávateľ príjme v lehote na predkladanie ponúk, či
už na vyššie uvedenú elektronickú adresu alebo poštou na uvedenú adresu alebo do podateľne
verejného obstarávateľa, bude prijatá na vyhodnotenie. Ponuky predložené po uplynutí lehoty
na predloženie ponúk (pri elektronickom podaní je rozhodujúci serverový čas verejného
obstarávateľa), nebude zaradená do vyhodnotenia a bude uchádzačovi vrátená.
5. Podmienky financovania predmetu zákazky
5.1. Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa.
5.2. Zálohy ani preddavky nebudú poskytované.
5.3. Úhradu ceny predmetu zákazky uskutoční objednávateľ po odovzdaní a prevzatí
celého predmetu zákazky, na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom.
5.4. Splatnosť faktúry je 30 dní po prevzatí faktúry verejným obstarávateľom.
6. Podmienky účasti uchádzačov
Oprávnenie poskytovať predmet zákazky podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom
obstarávaní.
7. Kritérium na hodnotenie cenových ponúk
Najnižšia cena s DPH za dodanie celého predmetu zákazky.
8. Obsah ponuky
Vo svojej ponuke uchádzač predloží:
8.1. doklad o oprávnení poskytovať predmet zákazky podľa § 32 ods. 1 písm e) zákona
o verejnom obstarávaní v listinnej podobe; ak ponuku predkladá elektronicky „scan“ tohto
dokladu, prípadne uvedie odkaz na stránku, kde je možné overiť si podmienku účasti (zoznam
podnikateľov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie, Obchodný register, Živnostenský
register);
8.2. úplne vyplnený „Dotazník uchádzača a návrh na plnenie kritérií (ďalej len dotazník).
9. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa
9.1. Po vyhodnotení cenových ponúk budú uchádzači oboznámení s výsledkom
vyhodnotenia ponúk vo vzťahu k ním predloženej ponuky, prostredníctvom elektronickej
správy.
9.2. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo ani jednu z predložených ponúk v prípade
ak, predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa, alebo budú v rozpore
s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.
9.3. Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej
ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.
9.4. Úspešný uchádzač bude vyzvaný na rokovanie k dodaniu predmetu zákazky.
V prípade, že nepreukáže relevantným spôsobom splnenie podmienok podľa bodu 6 tejto
výzvy alebo odstúpi od svojej ponuky, ktorú predložil, bude rokovanie ukončené a pozvaný
na rokovanie bude ďalší uchádzač nasledujúci v poradí úspešnosti.
9.5. Oznámenie o výsledku výzvy neúspešným uchádzačom bude odoslané
prostredníctvom elektronickej správy na ich e-mailové adresy.

V Zlatom, dňa 7.7.2017

Dotazník uchádzača a
návrh kritéria na vyhodnotenie ponúk

1. Obchodné meno uchádzača:
2. Adresa alebo sídlo uchádzača:
3. Predmet zákazky:

Vypracovanie projektovej dokumentácie „Oddychová zóna v Zlatom“
cena v EUR

Návrh uchádzača na plnenie kritéria
bez DPH

DPH

s DPH

Celková cena za predmet zákazky

Dátum:
...................................................................
meno, podpis a pečiatka uchádzača*)

)

* Podpis uchádzača, jeho štatutárneho orgánu alebo iného zástupcu uchádzača, ktorý je oprávnený konať
v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, t. j. podľa toho, kto
za uchádzača koná navonok. V prípade skupiny podpísané každým členom skupiny alebo osobou
oprávnenou konať v danej veci.

