Výzva na predkladanie cenových ponúk

Výzva na súťaž sa vyhlasuje / zadáva pre:
zákazku podľa § 117 č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
zákazku, na ktoré sa uplatňujú ustanovenia zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
iné: .............................................................................................................
Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona:
Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov?

ÁNO

NIE

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Obchodné meno / Názov
Poštová adresa
Mesto
PSČ
IČO
Kontaktná osoba
tel. č.
e-mail
adresa hlavnej stránky verejného
obstarávateľa /URL/

Obec Helcmanovce
Obecný úrad Helcmanovce 161
Helcmanovce
055 63
00 329 100
Mgr. Blanka Vargová
+421534872636
helcmanovce@helcmanovce.sk
www.helcmanovce.sk

2. Názov zákazky
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt: “Zateplenie budovy OcÚ a DSaK Helcmanovce“.
3. Druh zákazky
Zákazka s nízkou hodnotou
4. Stručný opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie (realizačný projekt) pre projekt:
„Zateplenie budovy OcÚ a DSaK Helcmanovce“.
Projekt bude pripravovaný na základe výzvy Ministerstva životného prostredia z Operačného
programu Kvalita životného prostredia, OPKŹp–P04–SC431–2017-19 (OP KŽP, Špecifický cieľ 4.3.1 –
zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov, Aktivita A: zníženie energetickej náročnosti
verejných budov).
Projekt bude riešiť aktivity smerujúce k zníženiu energetickej náročnosti prevádzky budovy (zastavaná
plocha celkom 1 422 m2; merná podlahová plocha 2 125,12 m2; obostavaný vykurovaný objem 8 145 m2)
tak aby sa táto v konečnom dôsledku dostala do energetickej triedy A 1.
Budova sa nachádza v ochrannom území vtákov, preto v PD musia byť realizované opatrenia na
zachovanie miest hniezdenia a teda musí byť odsúhlasená s OÚ ŽP (NATURA 200).
Bude pozostávať predovšetkým z aktivít:
Zateplenia odvodových stien
Výmeny otvorových konštrukcií
Zateplenia strechy budovy
Rekonštrukcie vykurovacej sústavy vrátane jej regulácie
Rekonštrukcie motorickej a svetelnej elektro inštalácie, vrátane svietidiel
Realizácia potrebných vzduchotechnických zariadení
Realizácia bezbariérového vstupu do budovy

1

-

Požiadavky verejného obstarávateľa:
Realizačná projektová dokumentácia musí byť spracovaná v potrebnom rozsahu pre stavebné povolenie
obsah projektovej dokumentácie:
a) súhrnná sprievodná správa, súhrnná technická správa, celková situácia stavby,
b) kompletná projektová dokumentácia po profesiách
c) položkovitý rozpočet nákladov stavby, výkaz výmer.
d) energetické posúdenie projektu
e) zameranie skutkového stavu budovy

Projektová dokumentácia sa má vyhotoviť maximálne v 6 x tlačenej podobe a 1 x na CD.
Predpokladané stavebné náklady budú cca 630 tis € bez DPH ( 457 tis € komplexná obnova vonkajšieho
plášťa budovy, otvorových konštrukcií, zateplenie strechy a rekuperácia tepla – 85 % vnútorného objemu;
108 tis € rekonštrukcia elektrických rozvodov a osvetľovacích telies; 65 tis € modernizácia systému
vykurovania a prípravy teplej vody)
6. Spoločný slovník obstarávania
71320000-7 Inžinierske projektovanie
71242000-6 Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov
6. NUTS kód
SK042 Košický kraj
7. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: 11 200,- €
8. Miesto a termín poskytnutia služieb:
Miesto: Obecný úrad Helcmanovce 161, 055 63 Helcmanovce
Termín: do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy
9. Rozsah predmetu zákazky
Verejný obstarávateľ vyžaduje predložiť ponuku na celý predmet zákazky.
10. Rozdelenie predmetu zákazky
Verejný obstarávateľ neumožňuje rozdelenie zákazky.
11. Možnosť predloženia variantných riešení
Verejný obstarávateľ neumožňuje predložiť variantné riešenia.
12. Podmienky predkladania cenovej ponuky a spôsob určenia ceny
e-mailom
poštou, alebo osobne
- Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty pri výbere dodávateľa sa predkladajú v štátnom jazyku (t.j.
v slovenskom jazyku). Doklady, ktoré tvoria súčasť obsahu ponuky uchádzačov vo verejnom
obstarávaní so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musia byť predložené v pôvodnom
jazyku, a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka, t.j. do slovenského jazyka (neplatí pre
uchádzačov, ktorí majú sídlo v Českej republike, v takomto prípade doklady môžu byť predložené
v pôvodnom, t.j. v českom jazyku).
- Uchádzač predloží ponuku poštou, osobne alebo kuriérom na adresu:
Obecný úrad Helcmanovce 161, 055 63 Helcmanovce
13. Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 11.04.2017
14. Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 31.05.2017
15. Obsah ponuky
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto doklady v listinnej podobe:
- vyplnenú a osobou oprávnenou konať za uchádzača podpísanú cenovú ponuku;
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Poskytovaná služba
(logický celok)

Cena za poskytnutie
služieb (bez DPH) v
EUR

DPH

Cena za poskytnutie
služieb
(vrátane DPH)
V EUR

Vypracovanie
projektovej
dokumentácie pre projekt:
„Zateplenie
budovy
OcÚ
a DSaK Helcmanovce“
-

doklad o oprávnení podnikať, ktorým uchádzač preukáže, že je oprávnený plniť predmet zákazky

16. Podmienky účasti 1
Verejný obstarávateľ stanovil požiadavku podľa platnej legislatívy. Uchádzač preukáže skutočnosť, že
je oprávnený plniť predmet zákazky.
17. Kritériá na vyhodnotenie ponúk podľa § 44 ZVO:
Najnižšia cena s DPH
18. Navrhnutý spôsob vzniku záväzku:
Zmluva
19. Trvanie zmluvy v dňoch:
20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy
20. Ďalšie informácie
Nie sú

Dátum a miesto: 31.03.2017

.......................................................
Mgr. Blanka Vargová
starostka obce

Odôvodnenie požiadavky - Verejný obstarávateľ stanovil požiadavku podľa platnej legislatívy. Uchádzač preukáže skutočnosť,
že je schopný dodať predmet zákazky.
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