Výzva na predloženie ponúk na zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej ZVO)

1.

Zadávateľ: osoba podľa § 7 ods. 1 písm. b) ZVO
Názov:
Mesto Svätý Jur
Sídlo:
Prostredná 29, 900 21 Svätý Jur
Štatutárny zástupca:
Ing. Šimon Gabura
IČO:
00304832
IČ DPH:
neplatca DPH
Kontaktná osoba pre VO:
Kontakty:

Mgr. Jana Kvantová
tel. +421 918 481 174, email: janka.kvantova@gmail.com

2.

Názov zákazky:
Stavebný dozor pre stavbu Prestupný dopravný terminál Svätý Jur

3.

Druh zákazky: zákazka na stavebné práce nie bežne dostupné na trhu
Spoločný slovník obstarávania (CPV): 71520000-9 Stavebný dozor

4.

Predpokladaná hodnota zákazky: 10 210,00 EUR bez DPH

5.

Krátky opis predmetu zákazky:
Na stavbe sa bude realizovať stavebné práce na týchto stavebných objektoch:
- SO 01 Komunikácie a spevnené plochy
- SO 02 Odvodnenie a spevnenie spevnených plôch - Dažďová kanalizácia s odlučovačom ropných
látok:
SO 02.1 Rekonštrukcia vodovodu ŽSR
SO 02.2 Rekonštrukcia vodovodnej prípojky
- SO 03 Verejné osvetlenie:
SO 03.1 Mechanická ochrana podzemných káblov ŽSR
SO 03.2 Elektronické informačné zariadenia
SO 03.3 Kamerový systém
- SO 04 Prestrešenie zastávok a mobiliár
- SO 05 Príprava územia, búracie práce vrátane ostatných objektov SO 02, SO 03
Cieľom dopravného riešenia stavby je také technické riešenie dopravných plôch, ktoré výrazne
skvalitní a sprehľadní dopravu v predstaničnom priestore. Dopravné vzťahy sa týkajú železničnej
dopravy, prímestskej autobusovej dopravy, individuálnej automobilovej dopravy, statickej a pešej
dopravy. Po realizácii projektu bude vytvorených 58 parkovacích miest pre individuálnu
automobilovú dopravu a 2 miesta pre autobusy a osadia sa cyklostojany, ktoré budú zastrešené a
umiestnené pod v tesnej blízkosti železničného nástupiska.
Stavebné práce sú v rámci projektu rozčlenené na 2 aktivity, pre ktoré sú vystavené samostatné
výkaz-výmery:
1. Zriadenie prestupného dopravného terminálu
2. Vytvorenie parkoviska Park & Ride a Bike & Ride
1

Projektová dokumentácia je k nahliadnutiu na linke:
https://www.privateweb.sk/nextcloud/index.php/s/ord4zaCRnTsycap
Cena za stavebné práce podľa zmluvy o dielo so zhotoviteľom je 466 000 bez DPH. Zmluva o dielo je
zverejnená na linke:
http://zmluvy.egov.sk/data/MediaLibrary/194/194193/Z165_Zml_165_Zverejnen%C3%A1.pdf
Stavba bude realizovaná v rámci projektu s názvom Prestupný dopravný terminál Svätý Jur, ktorý je
spolufinancovaný z Regionálneho operačného programu na základe zmluvy o NFP č. IROP-Z302011G294-121-12 uzatvorenej medzi mestom Svätý Jur a Ministerstvom pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR.
6.

Rozsah zákazky:
Verejný obstarávateľ požaduje výkon občasného stavebného dozoru podľa požiadaviek
objednávateľa v minimálnom rozsahu 2 x týždenne po 2 hodiny. Rozsah zákazky je vymedzený
činnosťami v zmysle § 46b zákona č. 50/1976 Zb. Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) a v mandátnej zmluve (príloha č. 5 tejto výzvy).

7.

Termín a miesto realizácie zákazky:
Termín realizácie: začatie od nadobudnutia účinnosti mandátnej zmluvy, trvanie počas celej doby
realizácie stavby a ukončenie vydaním kolaudačného rozhodnutia stavby. Predpokladaná doba
realizácie stavebných prác je 9 mesiacov.
Miesto realizácie stavby: Svätý Jur, Staničná ulica, parcely číslo 4791/4, 4791/88, 4791/90, 4980/18,
4980/19, 4980/31, 4980/33, 4980/34, 4980/35, 4980/36.

8.

Rozdelenie predmetu zákazky a variantné riešenie:
 Zákazka nie je rozdelená na časti, požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky.
 Zadávateľ neumožňuje predložiť variantné riešenie.

9.

Stanovenie zmluvných podmienok:
 Zadávateľ podpíše s dodávateľom mandátnu zmluvu podľa § 566 a nasl. Zákona č. 513/91 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
 Lehota splatnosti faktúr: 30 dní.
 Zmluvné podmienky sú podrobne uvedené v mandátnej zmluve, ktorá je prílohou č. 5 tejto výzvy.

10. Podmienky účasti uchádzačov:
10.1. Osobné postavenie uchádzača
a) Doklad preukazujúci oprávnenie na poskytovanie služby vo vzťahu k predmetu zákazky, na
ktorú predkladá záujemca/uchádzač ponuku (kópia). Tento doklad možno nahradiť výpisom zo
zoznamu hospodárskych subjektov alebo uvedením registračného čísla uchádzača zapísaného
v tomto zozname.
Víťazný uchádzač predloží pri podpise zmluvy originál alebo úradne overený doklad
o oprávnení podnikať.
b) Čestné vyhlásenie (príloha č. 3 tejto výzvy), že uchádzač:
 nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na
starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania
alebo obvyklého pobytu,
 nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania
alebo obvyklého pobytu, nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz,
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 nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné
konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku.
10.2. Technické alebo odborné postavenie uchádzača
a) Zoznam odborných skúseností stavebného dozoru zodpovedného za poskytovanie služieb
podľa predmetu zákazky, ktorý bude tvoriť priebeh zamestnaní a zoznam výkonov stavebného
dozoru realizovaných na stavbách s uvedením:
- názvu stavby,
- miesta realizácie stavebných prác,
- obdobie realizácie stavebného dozoru,
- názov investora,
- kontaktnú osobu na investora spolu s kontaktnými údajmi,
- hodnotu stavebných prác na stavbe, kde realizoval stavebný dozor.
Minimálna požiadavka na odborné skúsenosti stavebného dozoru je preukázanie
realizácie stavebného dozoru na:
- aspoň 2 stavbách rovnakého alebo podobného charakteru hodnote spolu min. 450 000
EUR,
- pričom aspoň 1 stavba rovnakého alebo podobného charakteru musí byť hodnote min.
200 000 EUR,
- za stavbu rovnakého alebo podobného charakteru sa považuje výstavba, rekonštrukcia
alebo revitalizácia verejného priestranstva, parkoviska alebo verejných komunikácií.
b) Osvedčenie pre výkon činnosti stavebného dozoru v kategórii inžinierske stavby s
podkategóriou: 21 – dopravné stavby alebo v kategórii pozemné stavby, vydané Slovenskou
komorou stavebných inžinierov podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a
autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov (kópia s odtlačkom
originálu pečiatky vydanej SKSI a s originálom podpisu) alebo ekvivalentným dokladom
preukazujúcim predmetné skutočnosti, vydávaný v inom štáte.
V prípade, ak uchádzač bude preukazovať technickú/odbornú spôsobilosť dokladmi za
stavebný dozor, s ktorým nie je v pracovnom pomere, verejný obstarávateľ žiada, od
úspešného uchádzača, predloženie zmluvného vzťahu s osobou (stavebným dozorom), ktorej
odbornými kapacitami mieni preukázať svoju odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí
vyplývať záväzok odborne spôsobilej osoby (stavebného dozoru), že poskytne svoje kapacity
počas celého trvania zmluvného vzťahu – zmluva musí byť obojstranná.
11. Kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia celková cena vrátane DPH, pričom:
 cena predmetu zmluvy musí byť stanovená v zmysle zákona o cenách č. 18/1996 Z. z. v celkovej
výške v EUR bez DPH, výška a sadzba DPH v EUR a celková cena v EUR s DPH,
 cena má zahŕňať všetky náklady spojené s realizáciou diela,
 uchádzač v ponuke uvedie skutočnosť, či je platcom DPH,
 pre určenie ceny je potrebné použiť prílohu č. 2 tejto výzvy.
12. Obsah ponuky a spôsob jej predloženia
Uchádzač vo svojej ponuke predloží:
 identifikáciu uchádzača v súlade s prílohou č. 1 tejto výzvy,
 vyplnenú prílohu č. 2 výzvy Návrh na plnenie kritérií, ktorú opečiatkuje a podpíše štatutárny
zástupca uchádzača,
 doklady pre preukázanie splnenia podmienok účasti uchádzačov podľa bodu 10 tejto výzvy,
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 návrh mandátnej zmluvy uvedený v prílohe č. 5 podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača.
Ponuka a doklady v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom alebo českom jazyku,
prípadne musí byť zabezpečený ich preklad do slovenského alebo českého jazyka.
13. Lehota na predkladanie ponúk:

06. 07. 2018 2016 do 09:00

14. Miesto na predkladanie ponúk:
Ponuka má byť doručená emailom na adresu msu@svatyjur.sk Rozhodujúci je dátum doručenia.
15. Otváranie ponúk
Otváranie ponúk je neverejný akt a uskutoční sa dňa: 06. 07. 2018 o 10:00 h.
Výsledok vyhodnotenia ponúk bude oznámený uchádzačom prostredníctvom e-mailu, ktorý uviedli
v Identifikácii uchádzača (príloha č. 1 tejto výzvy).
16. Lehota viazanosti ponuky: 31. 08. 2018
17. Náklady na ponuku
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša výhradne uchádzač bez
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.
Ponuky doručené v lehote na predkladanie ponúk sa uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť
dokumentácie verejného obstarávania.
18. Podmienky zrušenia zadávania zákazky
Zadávateľ si vyhradzuje právo zrušiť zadanie zákazky, pokiaľ:
 nebola predložená žiadna cenová ponuka alebo ani jeden uchádzač nesplnil podmienky účasti
alebo požiadavky na predmet obstarávania,
 predložené cenové ponuky sú vyššie ako finančné možnosti zadávateľa,
 zmenili sa okolnosti, za ktorých bolo zadanie zverejnené.
19. Doplňujúce informácie
 V prípade potreby môže zadávateľ vysvetliť, a ak to bude nevyhnutné, aj doplniť informácie
uvedené v zadávaní zákazky. Vysvetlenie alebo prípadné doplnenie informácií uvedených v zadaní
bude uchádzačom zaslané emailom a zverejnené na webovej stránke mesta.
 Zadávateľ si vyhradzuje právo požiadať uchádzačov o vysvetlenie ich ponúk.
 V prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky, zadávateľ opätovne vyhodnotí ponuky
ostatných uchádzačov a môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý skončil druhý alebo tretí
v poradí.
 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk.
 Účasťou v súťaži uchádzač súhlasí s poskytnutím celej ponuky na administratívnu kontrolu procesu
verejného obstarávania.
 Proti rozhodnutiu zadávateľa pri postupe zadávania zákazky podľa § 117 zákona o VO nie je možné
podať námietky v zmysle platného zákona o VO.
 Všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku bude zaslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia.
Ponuky predložené po lehote na predkladanie ponúk budú uchádzačom vrátené.
 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.
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Prílohy výzvy:
1.
2.
3.
4.
5.

Identifikácia uchádzača
Návrh na plnenie kritérií
Čestné vyhlásenie
Zoznam odborných skúseností
Návrh mandátnej zmluvy

V Bratislave dňa 27. 06. 2018

Ing. Šimon Gabura
primátor
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