Výzva na predloženie ponuky.
1.) Identifikácia verejného obstarávateľa:
Nitrianska investičná s.r.o.
Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra
IČO: 36 567 761
IČ DPH: SK2021968333
verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z.z.
2.) Druh zákazky:
civilná zákazka s nízkou hodnotou na uskutočnenie prác - §117 zákona č. 343/2015 Z.z.
3.) Názov zákazky:
„Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie opravy a rekonštrukcie havarijného stavu
Zápasníckej haly J. Strniska, Parkové nábrežie 1933, Nitra“
4.) Opis zákazky:
Predmetom zákazky je poskytnutie služby:
„Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie - Oprava havarijného stavu
Zápasníckej haly J. Strniska, Parkové nábrežie 1933, Nitra“
SO 100 OPRAVA HAVARIJNÉHO STAVU OBVODOVÉHO A STREŠNÉHO PLÁŠŤA
Projekt pre realizáciu stavby
Členenie projektovej dokumentácie:
A: Sprievodná správa
B: Súhrnná technická správa
C: Výkresová časť
Obsahom predmetného projektu bude projektová dokumentácia pre realizáciu stavby v týchto
profesiách :
- Architektúra a stavebná časť (obvodový, strešný plášť, hygienické zariadenia)
- Statické posúdenie stavby (obvodový plášť)
- Zdravotechnika (hygienické zariadenia, vnútorné zvody, požiarna ochrana)
- Oprava systému ochrany stavby pred bleskom (strecha)
- Protipožiarna bezpečnosť stavby (stavba)
- Výkaz výmer
- Finančné členenie nákladov stavby - rozpočet
5.) Predpokladaná hodnota zákazky:
V zmysle Metodického usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie č.:10801-5000/2018 budú
cenové ponuky predložené v tejto súťaži slúžiť aj na stanovenie PHZ. V prípade, že cenová
ponuka/ponuky prevýšia limit určený pre zákazku s nízkou hodnotu (t. j. 69 999,- eur bez DPH
za všetky časti zákazky spolu), prieskum trhu bude slúžiť výhradne na určenie predpokladanej
hodnoty zákazky a zmluva nebude uzatvorená.
1

6.) Miesto plnenia:
Nitra
7.) Požadovaný termín plnenia:
Najneskôr do 15.03.2021.
8.) Obhliadka miesta plnenia predmetu zákazky:
Vyžaduje sa. Obhliadku predmetu zákazky je možné dohodnúť s kontaktnou osobou za predmet
zákazky uvedenou v bode 17.2) tejto výzvy.
9.) Podmienky účasti :
9.1) Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa §32 ods.
1 písm. e) ZVO – to jest je oprávnený poskytovať službu vo vzťahu k predmetu zákazky.
Dokladom môže byť výpis zo živnostenského registra alebo výpis z obchodného registra alebo
iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov. Tento doklad možno
nahradiť odkazom na príslušný verejne dostupný register alebo výpisom zo zoznamu
podnikateľov alebo uvedením registračného čísla uchádzača zapísaného v tomto zozname.
9.2) Uchádzač predloží:
a) autorizačné osvedčenie osoby zodpovednej za plnenie predmetu zákazky, ktorá je oprávnená
vykonávať odborné činnosti vo výstavbe podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných
architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo
ekvivalentný doklad o odbornej kvalifikácii vydaný podľa právnych predpisov členských štátov
Európskej únie na účely poskytovania služieb v Slovenskej republike a štátov mimo územia SR
podľa bodu 3. výzvy. Tento doklad možno nahradiť odkazom na príslušný verejne dostupný
register, uvedením registračného čísla uchádzača zapísaného v tomto zozname a pod. Pri
preukázaní odbornej spôsobilosti osoby zodpovednej za plnenie predmetu zákazky musí byť
zrejmý jej vzťah k uchádzačovi napr. konateľ, zamestnanec a pod., ktorý je potrebné primerane
preukázať.
b) zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce 3 roky (obdobie stanovené ku dňu
vyhlásenia verejného obstarávania), kde predmetom zákazky bolo spracovanie projektovej
dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia, pre výstavbu, rekonštrukciu alebo obnovu
budov. Minimálnou požiadavkou na zoznam poskytnutých služieb je, aby v zozname
poskytnutých služieb boli uvedené minimálne 2 zákazky, pričom:
• minimálne 1 zákazka na spracovanie projektovej dokumentácie musí byť v hodnote 20 000
Eur bez DPH
9.3) Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní
podľa § 183 ZVO. Túto skutočnosť si verejný obstarávateľ overí sám na webovom sídle Úradu
pre verejné obstarávanie v registri osôb so zákazom.
− Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom:
• ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f),
• ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f).
• ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v
registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia majú povinnosť zapisovať sa
do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
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9.4) Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto procesu verejného obstarávania,
sú spracúvané verejným obstarávateľom na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
10.) Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia cena v EUR celkom za predmet zákazky.
Hodnotenie ponuky platcu DPH - cena vrátane DPH
Hodnotenie ponuky neplatcu DPH - celková cena
11.) Lehota na predkladanie ponúk, spôsob a miesto predloženia ponúk:
- ponuku je možné predložiť výhradne v listinnej forme v lehote na predkladanie ponúk
najneskôr do 12.02.2021 do 12.00 hod. poštovou zásielkou alebo osobne do podateľne
verejného obstarávateľa
- po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude ponuka hodnotená
Ponuky je možné predkladať iba v listinnej podobe v slovenskom jazyku v zalepenej obálke
s označením:
Súťaž - „Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie - Oprava havarijného stavu
Zápasníckej haly J. Strniska, Parkové nábrežie 1933, Nitra“ - NEOTVÁRAŤ !
na adresu Nitrianska investičná s.r.o., Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra
- obálka ponuky musí obsahovať označenie odosielateľa
12.) Náležitosti ponuky:
Uchádzač je povinný predložiť :
- návrh zmluvy spolu s cenovou ponukou podpísané oprávnenou osobou s uvedením
identifikačných údajov uchádzača
- v cenovej ponuke (zadanie) uviesť cenu diela bez DPH, výšku DPH, cenu celkom
s DPH, alebo cenu s uvedením, že uchádzač nie je platca DPH
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie projektovej dokumentácie v predmete zákazky
v počte:
6 paré, 1x CD (PD, rozpočet a výkaz výmer), 6x výkaz výmer a 2x rozpočet.
Verejný obstarávateľa požaduje garantovať viazanosť ponuky až do termínu realizácie zákazky.
13.) Vyhodnotenie ponúk:

-

- vyhodnotenie ponúk je neverejné
- verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk zašle informáciu o vyhodnotení ponúk
všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali
S úspešným uchádzačom, ktorého ponuka bude vyhodnotená ako víťazná uzatvorí verejný
obstarávateľ objednávku.

-

14.) Právna forma zákazky:
Zmluva o dielo.
15.) Platobné podmienky:
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-

verejný obstarávateľ uhrádza zmluvnú cenu výlučne bezhotovostným platobným stykom
verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu
faktúra bude vystavená na základe preberacieho protokolu
splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia do podateľne verejného obstarávateľa
platobná povinnosť verejného obstarávateľa sa považuje za splnenú v deň, keď bude
z jeho bankového účtu poukázaná cena plnenia na účet zhotoviteľa

16.) Dôvody na zrušenie verejného obstarávania:
-

je predložená iba jedna ponuka
ani jeden uchádzač nesplní podmienky tejto výzvy
návrhy na plnenie kritérií ponúk budú vyššie ako predpokladaná hodnota zákazky

17.) Kontaktná osoba:
17.1) Za proces verejného obstarávania:
Ing. Miroslav Ondrejička, miroslav.ondrejicka@msunitra.sk , 0948 654 471
17.2) Za predmet zákazky:
Ing. František Refka, refkaf@gmail.com , 0940 619 363
Prípadné konzultácie vo veci predloženia ponuky k zákazke s kontaktnou osobou možno
uskutočniť v pracovných dňoch v čase od 8.00 - 14.00 hod.
18.) Informácie k vypracovaniu ponuky:
Uchádzač predložením cenovej ponuky berie na seba záväzok poskytnúť službu v celom
rozsahu.
19.) Ďalšie informácie:
19.1) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požiadať uchádzačov o vysvetlenie ich ponúk.
19.2) Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky podľa § 117
zákona o VO nie je možné podať námietky v zmysle platného zákona o VO.
19.3) Všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku bude zaslané oznámenie o výsledku
vyhodnotenia. Ponuky predložené po lehote na predkladanie ponúk budú uchádzačom vrátené.
19.4) Účasťou vo verejnom obstarávaní uchádzač súhlasí s poskytnutím celej ponuky na
administratívnu kontrolu procesu verejného obstarávania.
19.5) Všetky náklady spojené s prípravou a predkladaním ponuky znáša uchádzač sám, bez
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi a to bez ohľadu na výsledok verejného
obstarávania
20.) Prílohy:
Návrh zmluvy o dielo.
Podklad pre projektanta - draft.
Vypracoval: Ing. Miroslav Ondrejička - odborne spôsobilá osoba pre verejné obstarávanie
Schválil: Ing. František Refka - konateľ spoločnosti Nitrianska investičná, s.r.o.
V Nitre 5.2.2021

4

