V Ý Z V A
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov na predmet zákazky:

„PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA – NÁLEPKOVO - ZVÝŠENIE KAPACITY MŠ“
(SLUŽBY)

1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie:
Adresa organizácie:
IČO:
Štatutárny zástupca:
Internetová adresa organizácie (URL):
Kontaktná osoba:
Telefón:
E-mail:

OBEC NÁLEPKOVO
Stredný riadok č. 384/1, 053 33 Nálepkovo
00329398
Ing. Dušan Daniel
www.nalepkovo.sk
Ing. Mária Pokryvková
+421 907 395 225
maria.pokryvkova@centrum.sk,
starosta@nalepkovo.sk

2.

Druh predmetu obstarávania: služby

3.

Predpokladaná hodnota zákazky: 16 000,00 EUR bez DPH

4.

Slovník spoločného obstarávania:
71242000-6 Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov

5.

Typ zmluvy: Podľa § 536 Obchodného zákonníka (Zmluva o dielo) č. 513/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov resp. formou objednávky.

6.

Miesto dodania predmetu zákazky: Obecný úrad Nálepkovo

7.

Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):
Predmetom zákazky je spracovanie projektovej dokumentácie na úrovni zlúčeného konania (
územné + stavebné) pre 120 detí / pôvodná MŠ má 46 detí/.
Prístavba priestorov Materskej školy pri Základnej škole s Materskou školou v Nálepkove bude
naviazaná na pôvodnú MŠ sídliacu v pavilóne "D" ZŠ. Strava bude dovážaná z kuchyne ZŠ. Objekt
bude napojený na vodu, kanál a elektrickú energiu z rozvodov ZŠ. Kúrenie a TÚV bude napojené
z kotolne ZŠ samostatnou vetvou.
Nutná je preložka vodovodu a kanalizácie prechádzajúcej popod navrhovanú budovu MŠ.
Komunikačné prepojenie s pôvodnou budovou ZŠ bude cez koncovú triedu bloku "D" na 2.NP
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vytvorením predĺžením chodby cez triedu a prerazením obvodovej steny na prechod do
novostavby.
Pôvodná trieda bude plošne zmenšená o priestor chodby deliacou priečkou a vstupnými dverami
do triedy.
Verejný obstarávateľ požaduje k projektovej dokumentácií vypracovať položkovitý rozpočet
všetkých profesií - náklady na realizáciu zákazky. Projektová dokumentácia bude odovzdaná v 6
vyhotoveniach + 1x CD vo formáte DWG.
Viac informácií o projekte: Operačný program Ľudské zdroje - Výzva zameraná na výstavbu
a rekonštrukciu MŠ
(http://www.minv.sk/swift_data/source/mvsr_a_eu/oplz/vyzvy/vyzva_april/b_mimo150/Priloha%202
%20vyzvy%20%20Prirucka%20pre%20ziadatela_ver%2004_v%20zneni%20Zmeny%20c.%201.pdf)
Položkový rozpočet stavby musí obsahovať všetky položky potrebné pre riadne
zrealizovanie stavby. Minimálne požiadavky:
a) rozpočet stavby bude vypracovaný s využitím všeobecne dostupných rozpočtárskych
programov,
b) takto vypracovaný rozpočet stavby bude overený odborne spôsobilou osobou (projektantom,
rozpočtárom) pričom sa odporúča naceniť rozpočet v aktuálnej cenovej úrovni ,
c) položkový rozpočet stavby bude členený podľa jednotlivých stavebných objektov uvedených v
projektovej dokumentácii - výkresovej a textovej časti,
d) položkový rozpočet nesmie obsahovať agregované položky (súborné/kompletové položky) s
výnimkou prípadov, kde nie je objektívne možné použiť detailnejší rozpis,
e) všetky peňažné čiastky budú uvedené ako zaokrúhlené na 2 desatinné miesta,
f) všetky merné jednotky budú uvedené ako zaokrúhlené na 3 desatinné miesta,
g) v položkovom rozpočte v stĺpci „celkom“ sa vynásobí stĺpec „množstvo“ stĺpcom „jednotková
cena“ pričom výsledná hodnota musí byť zaokrúhlená na 2 desatinné miesta pomocou funkcie
ROUND (napr.: = ROUND(E9*F9;2),
Projektová dokumentácia stavby - výkresová a textová časť
− Položkový rozpočet stavby ja previazaný s projektovou dokumentáciou stavby.
− Všetky časti projektovej dokumentácie stavby musia byť vo vzájomnom súlade (výkresová časť,
textová časť - technické správy a položkový rozpočet stavby), čo znamená, že všetky položky
uvedené v položkovom rozpočte stavby musia byť kvôli kontrole podložené vo výkresovej časti
dokumentácie, resp. popísané v textovej časti, a naopak.
Minimálne požiadavky na projektovú dokumentáciu stavby:
a) Pri rekonštrukciách budov musí byť z projektovej dokumentácie jednoznačne zrejmý existujúci
stav, navrhované riešenie s vyznačenými búracími prácami a musí byť priložená
fotodokumentácia existujúceho stavu.
b) Projektová dokumentácia obsahuje výkresovú časť, s podrobným kótovaním a položkovaním,
konštrukčné detaily stavby, presný popis výrobkov a zariadení, skladby podláh, striech, výkazy
výplňových konštrukcií (okien a dverí), výkazy klampiarskych, zámočníckych a stolárskych
prvkov. Výkresová časť dokumentácie, v ktorej nie je možný slovný popis jednotlivých
konštrukcií, je podporená textovou časťou s vysvetlením špecifikácie jednotlivých konštrukcií,
ich častí, prvkov a detailov, ako aj popis zariadení a prevádzkových súborov.
c) Požiadavky na skladbu predloženej projektovej dokumentácie sú:
− sprievodná správa,
− súhrnná technická správa,
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− celková situácia stavby (zastavovací plán),
− koordinačný výkres stavby,
− výkresová časť projektovej dokumentácie stavby a technická správa pre jednotlivé stavebné
objekty vrátane jednotlivých profesií ako sú vykurovanie, ZTI, kanalizácia, plynovod,
vzduchotechnika, elektroinštalácie a bleskozvod, pričom výkresová časť bude obsahovať
výkresy výkopov a základov vrátane sklopených rezov, pôdorysy jednotlivých podlaží a strechy,
krovu (vrátane výkazu tesárskych konštrukcií), rezy, pohľady, kompletný výpis výplňových
prvkov, zámočníckych, stolárskych, klampiarskych výrobkov, konštrukčné detaily,
− výkresová časť projektovej dokumentácie stavby a technická správa pre prípojky (vodovodná,
kanalizačná, elektrická, plynová), vrátane pozdĺžnych rezov, priečnych rezov a šácht,
− statický výpočet vrátane výkresovej dokumentácie a výkazov materiálov,
− energetické posúdenie stavby (tepelno - technický výpočet),
− požiarna bezpečnosť budovy,
− spevnené plochy a komunikácie – technická správa, pôdorysy, rezy vrátane skladby vrstiev,
− sadové úpravy - pôdorysy vrátane výpisu prvkov.
d) Požiadavky na skladbu predloženej projektovej dokumentácie pre objekty inžinierskych stavieb
sú:
− sprievodná správa,
− súhrnná technická správa,
− celková situácia stavby (zastavovací plán),
− koordinačný výkres stavby,
− výkresová časť projektovej dokumentácie stavby a technická správa pre jednotlivé stavebné
objekty (stavebná časť – situácia inžinierskych objektov, vytyčovací výkres, pozdĺžne rezy,
vzorové priečne rezy a charakteristické priečne rezy, spôsob zakladania s charakteristickými
priečnymi rezmi vrátane skladieb vrstiev, vytyčovací výkres, výkaz výmer).
8.

Obhliadka predmetu zákazky a miesta: Verejný obstarávateľ odporúča obhliadku, ktorú umožní
po dohode s kontaktnou osobou uvedenou v bode č. 1 výzvy.

9.

Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: neumožňuje sa

10. Variantné riešenie: neumožňuje sa
11. Lehoty na uskutočnenie predmetu zákazky: do 31.01.2017
12. Lehota na predloženie ponuky: do dňa 18.11.2016 do 10.00 hod.
13. Označenie obálky ponuky:
Na obálke ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje:
adresa verejného obstarávateľa,
adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania),
označenie “verejná súťaž – neotvárať”,
označenie heslom verejnej súťaže „PD - Nálepkovo – Zvýšenie kapacity MŠ“.
14. Miesto predloženia ponuky: ponuku doručiť na adresu uvedenú v bode 1 týchto súťažných
podkladov
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15. Spôsob predloženia ponuky: poštou alebo osobne
16. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena s DPH
17. Pokyny na zostavenie ponuky:
Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len “DPH”), navrhovanú zmluvnú cenu
uvedie v zložení:
navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
sadzba DPH a výška DPH,
navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.
Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní.
Cena predmetu zákazky sa uvedie na základe vlastných výpočtov, pričom cena musí zahŕňať
všetky náklady spojené s požadovaným predmetom zákazky. Uchádzač nebude oprávnený
požadovať akúkoľvek inú úhradu za prípadné dodatočné náklady, ktoré nezapočítal do ceny
predmetu zákazky. Pri tvorbe ceny musí uchádzač zohľadniť primeranosť jej stanovenia na
základe jemu vzniknutých nákladov a primeranosť zisku v súlade so zákonom o cenách.
18. Podmienky účasti:
Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
a) Identifikačné údaje uchádzača (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň,
telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením predmetu
zákazky na ktorú sa ponuka predkladá – odporúčanie predloženia)
b) Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk: cena
c) Fotokópia dokladu o oprávnení uskutočňovať stavebné práce (u právnických osôb výpis z
obchodného registra, u fyzických osôb výpis zo živnostenského registra)
19. Jazyk ponuky:
Ponuka a ďalšie doklady musia byť v slovenskom jazyku, alebo preložené do slovenského jazyka.
Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej/listinnej forme.
20. Otváranie ponúk: Otváranie ponúk je neverejné. Bezprostredne po otváraní bude nasledovať
vyhodnotenie ponúk, z ktorého bude spísaná zjednodušená zápisnica a následne bude odoslané
oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku.
21. Lehota viazanosti ponúk: do 28.02.2017
22. Financovanie predmetu zákazkya podmienky financovania:
Predmet zákazky sa bude financovať z dotácie a vlastných zdrojov. Dodávateľovi sa neposkytne
žiaden preddavok. Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného
styku v lehote splatnosti faktúr 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia. Verejný obstarávateľ
neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu.
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23. Ostatné informácie: Verejný obstaráveteľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku, ak nebudú
splnené podmienky účasti, ak ani jedna ponuka nebude zodpovedať určeným požiadavkám alebo
ak všetky ponuky prekročia finančné možnosti verejného obstarávateľa.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť zmluvu s víťazom alebo nevyčerpať celú
zmluvnú sumu, ak nastanú skutočnosti, ktoré nemohol predpokladať v čase uverejnenia tejto výzvy.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za dodanie predmetu
zákazky prevyšuje finančný limit určený verejným obstarávateľom pre predmet zákazky.

Spišská Nová Ves, dňa 07.11.2016

..................................................................
Ing. Mária Pokryvková
splnomocnená osoba vo VO
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