Podprahová zákazka na uskutočnenie prác, podľa ustanovení §§ 99 až 101
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Vyhotovenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu
KANALIZÁCIA A ČOV PETROVCE

OBEC PETROVCE
Obecný úrad Petrovce 89, 094 31 Hanušovce nad Topľou

Výzva na predkladanie ponúk
1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Úradný názov : obec Petrovce

IČO: 00 332 674

Poštová adresa: Obecný úrad Petrovce 89
Mesto/Obec: Obec Petrovce
Kontaktné miesto (miesta) : Obecný úrad Petrovce 89
Kotaktná osoba: Ing. Michal Peter
E-mail: obecpetrovce@stonline.sk

PSČ: 094 31
Telefón:057/4452321

2. NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY
,,Vyhotovenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu
KANALIZÁCIA A ČOV PETROVCE”

3. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
Predmetom zákazky sú všetky aktivity a činnosti súvisiace s projektovými prácami, ktoré
budú zahŕňať obstarávanie projektovej dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia,
stavebné povolenie a realizáciu stavby a s tým súvisiacu inžiniersku činnosť. Obsahom
predloženej projektovej dokumntácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby bude
výkresová dokumentácia, technická dokumentácia, rozpočet na základe výkazu výmer.
Súčasťou projektového riešenia je aj odkanalizovanie skládky odpadov Ozon a.s. s čistením
skládkových vôd na ČOV.
Predmet zakázky obsahuje:
Dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia (DpUR)
Inžinierska činnosť pre vydanie ÚR
Dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia (DpSP)
Inžinierska činnosť pre vydanie SP
Dokumentácia pre realizáciu stavby (DpRS)
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Podprahová zákazka na uskutočnenie stavebných prác, podľa ustanovení §§ 99 až 101
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

4. MIESTO POSKYTNUTIA SLUŽBY
Obec Petrovce
5. ČISELNÝ KÓD SPOLOČNÉHO SLOVNÍKA OBSTARÁVANIA CPV
Slovník CPV
71320000-7 Inžinierske projektovanie
71322000-1 Inžinierske projektovanie pre práce v civilnom stavebnom inžinierstve
6. PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY
KS : 222 miestne potrbné a kábové rozvody, 2223 Miestne kanalizácie 59 500 € bez DPH.
7. ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY NA ČASTI:
NIE.
8. MOŽNOSŤ PREDLOŽENIA VARIANTNÝCH RIEŠENÍ:
NEPOVOĽUJE SA.
9. TRVANIE ZMLUVY:
Predpokladaná lehota poskytnutia služby: 4 mesiace od podpisu zmluvy.
10. VYSVETĽOVANIE PODMIENOK PODPRAHOVEJ ZÁKAZKY
Za včas doručenú požiadavku záujemcu o vysvetlenie údajov uvedených vo výzve na
predkladanie ponúk a podmienok uvedených v súťažných podkladoch k podprahovej zákazke
sa považuje požiadavka doručená verejnému obstarávateľovi v písomnej forme najneskôr šesť
pracovných dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, t. j. nejneskôr do 12. 02. 2010
do 14:00 hod.
Odpoveď na každú požiadavku o vysvetlenie údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk a podmienok
uvedených v súťažných podkladoch k podprahovej zákazke, predloženú zo strany záujemcu podľa bodu 10.2
týchto súťažných podkladov, sa oznámi do troch pracovných dní od doručenia žiadosti na vysvetlenie všetkýcm
zainteresovaným záujemcom.

11. HLAVNÉ PODMIENKY FINANCOVANIE A PLATOBNÉ PODMIENKY ALEBO ODKAZ NA
DOKUMENTY, V KTORÝCH SA UVÁDZAJÚ:
Zákazka sa bude financovať z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.
Cenová ponuka resp. návrh ceny v zmluve o dielo obsahuje ceny za jednotlivé časti ako aj za celý predmet
obstarávania v členení :
Dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia (DpUR)
Inžinierska činnosť pre vydanie ÚR
Dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia (DpSP)
Inžinierska činnosť pre vydanie SP
Dokumentácia pre realizáciu stavby (DpRS)
Celkom spolu bez DPH
DPH 19%
Celkom vrátane DPH
12: PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV
-

podľa § 26 zákona o verejnom obstarávaní doklad o oprávnení poskytnúť službu

13. OZNAČENIE, ČI SA VYŽADUJE UVIESŤ MENÁ A ODBORNÚ KVALIFIKÁCIU OSÔB
ZODPOVEDNÝCH ZA PLNENIE ZMLUVY:
NIE.
14. POSKYTOVANIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV
Súťažné podklady sú súčasťou výzvy na predkladanie ponúk uverejnenej na internetovej stránke verejného
obstarávateľa a sú voľne prístupné počas trvania výzvy na predkladanie ponúk.
Úhrada za súťažné podklady:
NEPOŽADUJE SA.
15. LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK
Je stanovená verejným obstarávateľom na: 22. 02.2010 o 9.00 hod. miestneho času.
Adresa na ktorú sa majú ponuky doručiť
adresa verejného obstarávateľa uvedená v bode 1
Ponuky sa predkladanô v štátnom jazyku (neplatí pre ponuky predložené v českom jazyku).
16. OTVÁRANIE PONÚK:
Sa uskutoční dňa: 22.02.2010 o 11:00 hod. miestneho času.
Miesto otvárania obálok s ponukami
Obecný úrad Petrovce
Obec (mesto): Petrovce
Ulica: Obecný úrad Petrovce

Číslo: 89

17. KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK:

Ponuky sa vyhodnocujú na základe najnižšiej ceny.
Uchádzač, ktorého ponuka splní podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa a bude mať najnižšiu cenu,
bude vyhodnotená ako úspešná. Verejný obstarávateľ ju príjme a s úspešným uchádzačom uzavrie zmluvu v lehote
viazanosti. Ostatným uchádzačom oznámi, že v procese zadávania zákazky neuspeli.

17. UPLYNUTIE LEHOTY VIAZANOSTI PONÚK:
Dátum: 31.03.2010
18. ĎALŠIE INFORMÁCIE OBSTARÁVATEĽA:
Záujemca predloží ponuku v zalepenej obálke označenej heslom “PD pre SP Kanalizácia a ČOV Petrovce –
neotvárať”,v jednom originálnom vyhotovení.

Ing. Michal Peter
starosta obce

Petrovce, február 2010

