OBEC DRIENICA
Obecný úrad Drienica 168, 083 01 Sabinov
___________________________________________________________________________

Podľa rozdeľovníka

Váš list číslo/zo dňa
-/-

Naše číslo
DRC-2020/172-OcÚ

Vybavuje/linka
Ing. Birčák / 0903324572

Drienica
30.6.2020

Vec
Výzva pre stanovenie PHZ spojená s predložením cenovej ponuky a vyhodnotením súťaže.
Obec Drienica so sídlom Obecný úrad Drienica 168, 083 01 Sabinov ako verejný
obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás
vyzýva v súlade s § 117 ZVO na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky „Projektová
dokumentácia pre IBV Drienica“.
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO
Názov verejného obstarávateľa: Obec Drienica
Sídlo: Obecný úrad Drienica 168, 083 01 Sabinov
Štatutárny zástupca: Ing. Igor Birčák, starosta obce
IČO: 00 326 968
DIČ: 2020543085
Tel.: 051 / 458 42 22
Kontaktná osoba: Ing. Igor Birčák
Tel.: 051 / 458 42 22, 0903 324 572
E-mail: obec@drienica.sk, starosta@drienica.sk
2. Predmet obstarávania:
Predmet zákazky: „ IBV Drienica“.
Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je vyhotovenie projektovej dokumentácie pre
vydanie územného a stavebného povolenia, vrátane realizačnej projektovej dokumentácie a
inžinieringu pre všetky stupne PD (DUR, DSP+DRS).
Podrobný opis predmetu zákazky:
Výstavba novej IBV Drienica v juhovýchodnej časti obce je po vykonaní jednoduchých
pozemkových úprav pripravená na výstavbu rodinných domov. Obec Drienica vlastní všetky
pozemky pre vybudovanie verejných priestranstiev a budúcich miestnych komunikácií
v lokalite. Všetky siete (vodovod, kanalizácia splašková, dažďová, elektro-rozvody VN, NN,
verejné osvetlenie, optická sieť a iné) plánujeme umiestniť do obecných pozemkov. Celá
projektová dokumentácia bude pozostávať z 3 čiastkových dokumentácií vyplývajúcich
z profesií:
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1. Projekty pre VKV siete (vodovod, kanalizácia splašková, kanalizácia dažďová
odvedená do drenážnych jám, jímok a následne do miestneho potok, prípadne iné
alternatívne riešenie).
2. Projekty pre elektro rozvody (preložka VN, NN siete, trafostanice, odberné el.
zariadenia, optická sieť, verejné osvetlenie, prípadne alternatívne riešenie).
3. Miestne komunikácie, chodníky, dopravné značenie.
Podklady: Polohopis a výškopis dotknutého územia vo formáte DWG.
Verejný obstarávateľ požaduje:
• necenenie projektových prác za každú profesiu osobitne, podľa oprávnenosti
projektanta a to v rozsahu DUR, DSP+DRS, vrátane inžinieringu (vybavovanie
vyjadrení,...)
• pravidelné pracovné stretnutia 1x za 3 týždne na obecnom úrade v Drienici podľa
stanoveného harmonogramu, a podľa potreby.
• akceptáciu priloženej Zmluvy o spolupráci v prípade 2 a viac projektantov, firiem.
• Jednotlivé projekty sa budú deliť na objekty podľa ulíc, respektíve iných pravidiel.
• Dokumentácie musia spĺňať všetky platné NORMY, predpisy a objednávateľ na ich
základe dostane územné rozhodnutia a následne stavebné povolenia na príslušných
stavebných úradoch podľa kompetencií.
3. Postup obstarávania:
§ 117 ZVO – zákazka s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác.
4. Zdroj finančných prostriedkov:
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov.
Verejný obstarávateľ nebude poskytovať zálohy a preddavky.
5. Rozdelenie plnenia zákazky:
Predmet zákazky je rozdelený na 3 časti. Ponuku je potrebné predložiť zvlášť pre jednotlivé
časti predmetu zákazky.
6. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky:
Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky je možná na základe požiadavky záujemcov.
Záujemcovia majú možnosť vykonať obhliadku miesta plnenia zákazky, aby si sami overili
a získali potrebné informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky. Termín
obhliadky si môžu záujemcovia dohodnúť vopred telefonicky na telefónnych číslach: 051 / 458
42 22, resp. 0903 324 572. Náklady spojené s obhliadkou znášajú záujemcovia bez
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.
7. Miesto a termín plnenia (dodania) predmetu zákazky:
Miesto plnenia (dodania) predmetu zákazky (realizácie stavebných prác): Obec Drienica, k. ú.
Drienica.
Termín plnenia dodania predmetu zákazky:
1) Začatie plnenia (dodania) zákazky: do 5 pracovných dní odo dňa podpisu zmluvy.
2) Ukončenie plnenia (dodania) zákazky:
a) Dokumentácia pre DUR vrátane inžinieringu do 2 mesiacov odo dňa podpisu zmluvy,
b) Dokumentácia pre DSP a DRS vrátane inžinieringu do 3 mesiacov odo dňa podpisu
zmluvy.
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8. Podmienky účasti:
Na splnenie podmienok účasti musí uchádzač predložiť:
• Čestné vyhlásenie podľa § 32 ods. 2 písm. f) ZVO pre splnenie podmienky účasti podľa
§ 32 ods. 1 písm. f) ZVO, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom
obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla,
miesta podnikania alebo obvyklého pobytu (Príloha č. 1).
• Kópiu dokladu o oprávnení uskutočňovať projekčné práce, ktorý zodpovedá predmetu
zákazky podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO v nadväznosti na § 32 ods. 2 písm. e) ZVO (napr.
Osvedčenie odbornej spôsobilosti, ...)
• 3 referencie o projektovaných stavbách toho istého charakteru s nákladom stavby vyšším
ako 200.000€ s DPH, za posledných 10 rokov, možno nahradiť čestným vyhlásením
(Príloha č. 3)
9.

Obsah ponuky:
Ponuka bude obsahovať:
• doklady podľa bodu 8. Podmienky účasti,
• návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk (Príloha č. 2),
• ČV, akceptácia Zmluvy o spolupráci (príloha č.4)
Cena musí zahŕňať všetky náklady uchádzača súvisiace s uskutočnením stavebných prác
(s výkonom plnenia predmetu zákazky) vrátane dopravy na miesto dodania, vrátane všetkých
nákladov spojených s pracovnými stretnutiami..

10.

Pokyny k predloženiu ponuky:
Spôsob predloženia (doručenia) ponuky: prostredníctvom pošty, iného doručovateľa
alebo osobne.
Uchádzač predloží cenovú ponuku v zalepenej obálke s označením: „Súťaž – neotvárať“
a s označením heslom súťaže „IBV Drienica“, na adresu Obec Drienica, Obecný úrad
Drienica 168, 083 01 Sabinov.
Lehota na predloženie cenovej ponuky uplynie dňom: 15.7.2020 o 12:00 hod.
Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996
Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa
vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
Cenovú ponuku uchádzač uvedie v členení: suma bez DPH, hodnota DPH, suma vrátane
DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom v EUR
ktorá bude celkovou konečnou cenou za celý predmet zákazky. Na skutočnosť, že nie je
platcom DPH upozorní a uvedie v ponuke označením „Uchádzač nie je platcom DPH“.
V takomto prípade je ním predložená cena ako konečná a nemenná a bude považovaná za
celkovú cenu, ku ktorej nedôjde k navýšeniu v prípade, že uchádzač sa stane v čase plnenia
zákazky platcom DPH (zmena postavenia úspešného uchádzača na platcu DPH).

11.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Cenové ponuky jednotlivých častí profesií uchádzačov s najnižšou cenou, ktorí splnili
podmienky účasti a požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky verejný
obstarávateľ vyhodnotí ako úspešnú. Ostatným uchádzačom oznámi, že v procese verejného
obstarávania neuspeli. Všetkým uchádzačom, ktorí predložia ponuky, bude zaslané
oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk.

12.

Lehota viazanosti ponúk:
Verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom zmluvu v lehote viazanosti ponúk.
Lehota viazanosti ponúk uplynie dňom: 31.08.2020.
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13.

Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
• Verejný obstarávateľ v súlade § 11 ZVO nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo
uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného
sektora (zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení
niektorých zákonov /ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“/) a nie sú
zapísaní v registri partnerov verejného sektora (§ 18 zákona č. 315/2016 Z. z.) alebo
ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, (zákon o
registri partnerov verejného sektora) ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra
partnerov verejného sektora (zákon o registri partnerov verejného sektora) a nie sú
zapísaní v registri partnerov verejného sektora (§ 18 zákona č. 315/2016 Z. z.).
• Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky
účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO alebo ak u neho existuje dôvod na
vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) (konflikt záujmov podľa § 23 ZVO nemožno
odstrániť inými účinnými opatreniami). Pred podpisom Zmluvy doloží úspešný
uchádzač Cestné vyhlásenie o tom, že sa nemusí zapisovať do Registra partnerov
verejného sektora v prípadoch stanoveným zákonom 315/2016 Z.z.
• Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo určiť úspešnému uchádzačovi realizáciu
plnenia predmetu zmluvy v závislosti od jeho finančných možností.
• Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk.
S pozdravom

Ing. Igor Birčák, v. r.
starosta obce
Prílohy:
1. Čestné vyhlásenie pre splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO
2. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk
3. ČV - referencie
4. ČV – súhlas s podpisom Zmluvy o vzájomných právach ...
5. Návrh Zmluvy o dielo
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