Obec Sečovská Polianka
Služba
Výzva

V Ý Z V A
na poskytnutie služby s názvom
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre dielo Riešenie okolia Bytových domov súp. č.
710/107, 709/109, 711/95

1. Identifikácia objednávateľa:
Názov: Obec Sečovská Polianka
Sídlo obstarávateľa: Obecný úrad, Hlavná 132/135, 094 14 Sečovská Polianka
Zastúpený: Michal Urban, starosta obce
IČO: 332828
DIČ: 2020630469
Telefón: 057/488 20 80, 057/488 20 81
Mobil: 0905 515 195
E – mail: ousp@he.psg.sk
www.secovskapolianka.sk
(ďalej len objednávateľ)
Stránkové hodiny v podateľni v pracovných dňoch v čase od 08:00 hod. do 14:00 hod.
Organizácia poverená objednávateľom na zabezpečenie procesu prieskumu trhu:
Halgaš – Inžinierska kancelária
Sídlo: Budovateľská č. 1805/38A, 093 01 Vranov nad Topľou
Kontaktná osoba: Ing. Ján Halgaš
Mobil: +421 905 127 229
Telefón: +421 57 44 310 22
E-mail: halgas@stonline.sk, halgasvo@gmail.com

Ing. Ján

Táto Výzva slúži na určenie predpokladanej hodnoty zákazky. V prípade, že predpokladaná
hodnota zákazky bude nižšia ako 10 000 € bez DPH, verejný obstarávateľ vyzve uchádzača
s najnižšou cenou na predloženie návrhu zmluvy v súlade s jeho ponukou a touto Výzvou.

2. Typ zmluvného vzťahu:
Zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka.

3. Miesto dodania predmetu zákazky (miesto stavby):
Obecný úrad, Hlavná 132/135, 094 14 Sečovská Polianka
4. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:
Zatriedenie zákazky podľa CPV:
71242000-6 Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov
Názov zákazky: Vypracovanie projektovej dokumentácie pre dielo Riešenie okolia Bytových
domov súp. č. 710/107, 709/109, 711/95
Opis predmetu zákazky:
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Predmetom zákazky je vypracovanie projektu stavby pre realizáciu stavby Vypracovanie projektovej
dokumentácie pre dielo Riešenie okolia Bytových domov súp. č. 710/107, 709/109, 711/95, ktorá
rieši
A. BD 710/107:
- úprave spevnených a odstavných plôch, ich odvodnení, vonkajšom osvetlení, návrhu detského
ihriska, prístrešku pre smetné nádoby a návrhu zelene.
B. BD 709/109:
- úprave spevnených a odstavných plôch, ich odvodnení, vonkajšom osvetlení, návrhu detského
ihriska,
prístrešku pre smetné nádoby a návrhu zelene. Súčasťou bude úprava miestnej automobilovej
komunikácie v nadväznosti na vyššie uvedené.
C. BD 711/95:
- úprava spevnených a odstavných plôch, ich odvodnení, vonkajšom osvetlení, návrhu detského
ihriska, prístrešku pre smetné nádoby a návrhu zelene
BD 709/109 – predpokladaná plocha cca 350 m2
BD 710/107 - predpokladaná plocha cca 350 m2
BD 711/95 - predpokladaná plocha cca 430 m2
Predmetom zákazky je aj vypracovanie architektonického návrhu (situácia s koncepciou celého areálu,
odsúhlasenie s verejným obstarávateľom a zapracovanie jeho pripomienok).
Predmetom zákazky je aj výškopisné a polohopisné zameranie, konzultácia návrhov na
zainteresovaných inštitúciách a zabezpečenie inžinierskej činnosti t. j. vypracovanie a podanie
žiadostí pre účely povolenia stavby bez správnych poplatkov a kolkov.
Požadované stupne PD:
- projektová dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia s podrobnosťami pre realizáciu
stavby.
Počet sád - 6 sád vrátane rozpočtu a výkaz výmer - papierová forma.
Jedno CD formát .pdf- digitálna forma, rozpočet a výkaz výmer v pdf a exceli alebo ekvivalente.
Požadované projektové práce:
Vypracovanie PD stavby v tomto minimálnom rozsahu:
- Sprievodná správa
- Súhrnná technická správa
- Situačné osadenie stavby
- Dokumentácia stavebných objektov
- Rozpočet a výkaz výmer.
Pre spracovanie projektovej dokumentácie verejný obstarávateľ poskytne:
- katastrálna mapa.
Verejný obstarávateľ požaduje spracovať cenovú ponuku na tento rozsah predmetu zákazky.
Uchádzači spracujú cenu za poskytnutú službu v € v členení bez DPH, DPH, cena vrátane DPH, ak
uchádzač nie platcom DPH, upozorní na to v ponuke.

5. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky:
Predmet zákazky nie je možné rozdeliť. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky.

6. Variantné riešenie:
Neumožňuje sa

7. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:
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-

-

Architektonický návrh na odsúhlasenie do 30 dní odo dňa účinnosti zmluvy
Odsúhlasenie architektonického návrhu verejným obstarávateľom do 10 dní odo dňa
predloženia architektonického návrhu na odsúhlasenie
Projektová dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia s podrobnosťami pre realizáciu
stavby do 50 dní odo dňa, keď verejný obstarávateľ doručí úspešnému uchádzačovi
odsúhlasenie architektonického návrhu
vypracovanie a podanie žiadostí pre účely povolenia stavby (bez správnych poplatkov
a kolkov) do 15 dní odo dňa odovzdania projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného
povolenia s podrobnosťami pre realizáciu stavby.

8. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk:
a) dňa 23.11.2020 do 12.00 hod.
b) doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy (Ing. Ján Halgaš – Inžinierska
kancelária, Budovateľská č. 1805/38A, 093 01 Vranov nad Topľou) a osobne na tej istej
adrese (Ing. Ján Halgaš – Inžinierska kancelária, Budovateľská č. 1805/38A, 093 01 Vranov
nad Topľou, podateľňa) alebo elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy
(halgasvo@gmail.com). V prípade zaslania ponuky poštou alebo osobného doručenia uchádzač
vloží ponuku do samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený.
Vonkajší obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:
• adresu objednávateľa uvedenú v bode 1.,
• adresu uchádzača, (Uvedie sa názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta
podnikania uchádzača.)
• označenie heslom:
„PD - NEOTVÁRAŤ“
c) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a €.
d) V prípade, že predpokladaná hodnota zákazky bude nižšia ako 10 000 € bez DPH,
verejný obstarávateľ vyzve uchádzača s najnižšou cenou na predloženie návrhu zmluvy
v súlade s jeho ponukou a touto Výzvou.
e) cenová ponuka neobsahuje návrh zmluvy; ten bude verejný obstarávateľ požadovať len od
úspešného uchádzača. Súčasťou Výzvy sú minimálne zmluvné podmienky, ktoré po
doplnené údajmi z ponuky úspešného uchádzača, musia byť súčasťou zmluvy, ktorá sa uzavrie
po prijatí ponuky. Ostatné zmluvné podmienky sa upravujú podľa príslušných ustanovení
Obchodného zákonníka. Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore s touto Výzvou a ponukou
predloženou úspešným uchádzačom.
f) Objednávateľ požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
- Obchodné meno, sídlo a kontakt na predkladateľa ponuky, ktorý cenovú ponuku
vypracoval - odporúčanie predloženia
- Dátum vypracovania ponuky,
- Lehota platnosti ponuky
- Návrh ceny
Na všetky vyššie uvedené body je možné použiť Prílohu č. 2 Formulár ponuky.

9. Podmienky účasti:
A. Nepožaduje sa.
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10.

Podmienky financovania: na základe vystavených faktúr po splnení uvedených dielčích

plnení:
-

dodanie projektovej dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia s podrobnosťami pre
realizáciu stavby

-

doručenia právoplatného stavebného povolenia

Splatnosť faktúr do 30 dní odo dňa doručenia faktúry (daňového dokladu) z vlastných prostriedkov
verejného obstarávateľa. Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného
styku v lehote splatnosti faktúr 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia po splnení predmetu
zákazky.

11.

Kritéria na hodnotenie ponúk:
Najnižšia celková cena s DPH.

12.

Spôsob stanovenia ceny:
A. V zmysle zákona o cenách NR SR č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o cenách“) sa považujú ceny uvedené v ponuke uchádzača za ceny maximálne
B. Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona o cenách.
C. Ceny budú vyjadrené v € a budú platné počas trvania zmluvy.
D. Ak je uchádzač platcom 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 celkom vrátane DPH.
E. Ak je uchádzač identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR
prepravený z iného členského štátu EÚ, tento uchádzač nebude pri plnení Zmluvy
fakturovať DPH. Vo svojej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa
zákona č. 222/2004 Z. z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v
tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z. z. a bude
povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z. z..
F. Ak je uchádzač identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou
osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento uchádzač nebude pri plnení
Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku
DPH podľa zákona č. 222/2004 Z. z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je
zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo §
7a zákona č. 222/2004 Z. z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004
Z. z..
G. Cena bude vypracovaná vo forme:

P.Č.

OZNAČENIE

M. J:
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1.

2

3

4

projektová dokumentácia pre vydanie
stavebného povolenia s
podrobnosťami pre realizáciu stavby
BD 710/107
projektová dokumentácia pre vydanie
stavebného povolenia s
podrobnosťami pre realizáciu stavby
BD 709/109:
projektová dokumentácia pre vydanie
stavebného povolenia s
podrobnosťami pre realizáciu stavby
BD 711/95

kus

1,00

kus

1,00

kus

1,00

vypracovanie a podanie žiadostí pre
účely povolenia stavby bez správnych
poplatkov a kolkov

kus

1,00
xxxx

SPOLU bez DPH:
DPH 20%:
Spolu s DPH

13.

Dôvody na zrušenie súťaže:
Objednávateľ môže zrušiť použitý postup z nasledovných dôvodov:
- nebude predložená ani jedna ponuka,
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám,
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto zadávanie zákazky.

14.

Ďalšie informácie objednávateľa:
A. V prípade, že predpokladaná hodnota zákazky bude nižšia ako 10 000 € bez DPH,
verejný obstarávateľ oznámi všetkým uchádzačom úspešnosť alebo neúspešnosť ich
ponuky. Úspešného uchádzača vyzve na predloženie návrhu zmluvy. Lehota na uzavretie
zmluvy: do 31.12.2020.
B. Platnosť zmluvy je stanovená podpisom oboch zmluvných strán. Zmluva nadobúda
účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle verejného
obstarávateľa. Túto skutočnosť oznámi verejný obstarávateľ e-mailom úspešnému
uchádzačovi na adresu uvedenú v zmluve.

C. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa
podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na
vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Sečovská Polianka, dňa 13.11.2020

.........................………………………..................
Ing. Ján Halgaš
osoba zodpovedná za VO
Prílohy

č. 1 Návrh zmluvy
č. 2 Formulár ponuky
č. 3 Návrh ceny (vo formáte .xls)
Strana 5 z 5

