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VÝZVA NA

PREDLOŽENIE

PONUKY

Zákazka podľa zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO)

VYPRACOVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE PRE:
„ZLEPŠENIE PRÍSTUPU MRK K PITNEJ VODE V OBCI SLATINA”
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO:
Názov verejného obstarávateľa:

Obec Slatina

Sídlo:

Obecný úrad č.135
935 84 Slatina

Štatutárny zástupca:

Arpád Bazsó – starosta obce

IČO:

00 587 591

DIČ:

2021020881

Tel.:

+421 36 749 13 33

E-mail:

ocuslatina@gmail.com

Internetová stránka:

www.slatina.sk

2.

Miesto predloženia/doručenia ponuky:

Obecný úrad Slatina

3.

Kontaktná osoba na prevzatie ponuky:

podateľňa Obecného úradu

Ponuky je možné zaslať aj elektronicky na adresu kontaktnej osoby:
matuskova.vos@gmail.com
4.

Predmet obstarávania:

VYPRACOVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE PRE:
„ZLEPŠENIE PRÍSTUPU MRK K PITNEJ VODE V OBCI SLATINA”
5.

Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:
Zmluva o dielo

6.

Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):
V obci Slatina sa uvažuje zámer pre výstavbu dvoch verejných výdajných miest pitnej vody na
odber vody pomocou predplatených čipov. Jeden vodný zdroj sa bude nachádzať na parcele C č.
122/2 v k.u. obce Slatina. Tu bude vybudovaný vrt a verejné výdajné miesto v blízkosti oplotenia
danej parcely prestrešené altánom. Druhý vodný zdroj existuje pri obecnom úrade. Tu sa uvažuje
využiť ho, vodu ošetriť aby bola pitná a vybudovať verejné výdajné miesto pitnej vody prestrešené
altánom. Čerpacia technika a úprava vody bude umiestnená v podzemnej plastovej šachte.
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v realizačnom rozsahu v počte 7
sád. Rozsah projektovej dokumentácie je nasledovný:
Projekt geologickej úlohy
Projekt vrtných prác
Projekt zdravotechniky pre 2 výdajné miesta
Projekt stavby a altánku pre 2 výdajné miesta
Projekt NN prípojky a elektriky pre 2 výdajné miesta

7.

Druh zákazky: služba

8.

CPV: 71240000-2
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9.

Predpokladaná hodnota zákazky:

Ponuka bude použitá pre účely určenia predpokladanej hodnoty zákazky.
V prípade, ak predpokladaná hodnota zákazky stanovená priemerom
z predložených ponúk bude nižšia ako 5 000,00 € bez DPH, verejný obstarávateľ
pristúpi k vyhodnoteniu predložených ponúk zadávanej zákazky podľa určených
kritérii v tejto výzve.
10. Miesto a termín dodania predmetu zákazky: Obec Slatina, okres Levice, Nitriansky kraj
11. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: do 2 mesiacov
od účinnosti zmluvy
12. Financovanie predmetu zákazky:

Projekt bude financovaný z európskych štrukturálnych a investičných fondov prostredníctvom
pripravovanej výzvy, ktorá bude nadväzovať na výzvu s kódom OPLZ-PO6-SC611-2020-1
vyhlásenej Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky v rámci Operačného programu Ľudské
zdroje, prioritnej osi 6. Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných
rómskych komunít, Investičná priorita 6.1 Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a
sociálnej regenerácie zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach, Špecifický
cieľ 6.1.1 Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania.
13. Lehota na predloženie ponuky:

6.5.2020 do 9:00 hod

14. Spôsob predloženia ponuky: poštou, osobne alebo alebo elektronicky na e-mailovú adresu
kontaktnej osoby: matuskova.vos@gmail.com
15. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:

Najnižšia cena
Spôsob hodnotenia:
Verejný obstarávateľ zostaví poradie platných ponúk, do úvahy bude braná cena s DPH alebo celkom
v prípade neplatiteľa DPH za celý predmet zákazky. Ponuka s najnižšou cenou bude vyhodnotená ako
víťazná. Ak sa do vyhodnocovania dostane iba jedna ponuka, poradie sa nestanovuje. Ako platná
ponuka bude akceptovaná iba ponuka spĺňajúca všetky vyžadované náležitosti.

16. Pokyny na zostavenie ponuky:
Uchádzač predkladá ponuku v listinnej alebo elektronickej podobe.
Ponuka, celá korešpondencia a všetky doklady a dokumenty súvisiace s ponukou, musia byť predložené
v slovenskom jazyku.
Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov alebo záujemcov so sídlom mimo územia
Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do
štátneho (slovenského) jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich
obsahu, rozhodujúci je úradný preklad v štátnom (v slovenskom) jazyku.

Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
a.

Cenová ponuka uchádzača vypracovaná podľa prílohy č.1 tejto výzvy

b.

Fotokópia dokladu o oprávnení poskytovať službu.
Doklad môže byť aj vytlačený aktuálny zápis z www.orsr.sk, www.zrsr.sk
doklad uchádzač nie je povinný predložiť, podľa § 32 ods. 3 ZVO verejný
obstarávateľ z získa údaje z informačného systému verejnej správy podľa
osobitného predpisu

c.

Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá zákaz účasti vo verejnom obstarávaní – príloha
č.2

d.

Návrh zmluvy o dielo– predloží len víťazný uchádzač

17. Konflikt záujmov
Ak sa verejný obstarávateľ v zmysle § 23 dozvie o konflikte záujmov, prijme primerné opatrenia
a vykoná nápravu s cieľom zabránenia konfliktu záujmov

_________________________________________________________________________________
Ak nebude možné odstrániť konflikt záujmov inými účinnými opatreniami, ktorými sú najmä
vylúčenie zainteresovanej osoby z procesu prípravy alebo realizácie verejného obstarávania alebo
úprava jej povinností a zodpovednosti, verejný obstarávateľ vylúči uchádzača z verejného
obstarávania.

18. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi:
Ing. Zuzana Matušková – kontaktná osoba na verejné obstarávanie. Tel.: 0904 223 613,
mail: matuskova.vos@gmail.com
19. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku a zrušiť tento postup verejného
obstarávania, ak cenové ponuky presiahnu finančný limit verejného obstarávateľa, alebo budú pre neho
inak neprijateľné.

Slatina, dňa 24.4.2020

Arpád Bazsó
starosta obce
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PRÍLOHA 1
CENOVÁ PONUKA
Názov zákazky:

VYPRACOVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE PRE:
„ZLEPŠENIE PRÍSTUPU MRK K PITNEJ VODE V OBCI SLATINA”
1. Základné údaje uchádzača:
Obchodné meno spoločnosti:
Adresa sídla spoločnosti:
Konateľ spoločnosti:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zastúpený:
Tel:
E-mail:

Názov predmetu obstarávania:

Cena
bez DPH
v€

DPH

Cena
s DPH v €

VYPRACOVANIE PROJEKTOVEJ
DOKUMENTÁCIE PRE:
„ZLEPŠENIE PRÍSTUPU MRK K PITNEJ VODE
V OBCI SLATINA”

*platiteľ DPH uvedie cenu s DPH, neplatiteľ DPH uvedie cenu bez DPH

Miesto a dátum:

podpis a odtlačok pečiatky
uchádzača meno, priezvisko
štatutárneho orgánu uchádzača
oprávneného konať

_________________________________________________________________________________

PRÍLOHA 2

Uchádzač:
Obchodné meno
Adresa spoločnosti
IČO

ČESTNÉ VYHLÁSENIE
Dolu podpísaný zástupca uchádzača týmto čestne vyhlasujem, že v zmysle § 32 ods.1
písm.f) zákona o verejnom obstarávaní č.343/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov

nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní
potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania
alebo obvyklého pobytu.

V......................... dňa...............

................................................
meno a priezvisko, funkcia
podpis1

1

Čestné vyhlásenie musí byť podpísané uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným
zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch.

_________________________________________________________________________________

Zmluva o dielo
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
(ďalej len „zmluva“)
Zmluvné strany:
Objednávateľ: Obec Slatina
Obchodné meno:
.............................
Sídlo:
.............................
IČO:
.............................
DIČ:
.............................
IČ DPH:
.............................
Číslo účtu:
.............................
Zapísaný v:
.............................
Za ktorého koná:
.............................
(ďalej aj len „objednávateľ“)
a
Zhotoviteľ:
Obchodné meno:
.............................
Sídlo:
.............................
IČO:
.............................
DIČ:
.............................
IČ DPH:
.............................
Číslo účtu:
.............................
Zapísaný v:
.............................
Za ktorého koná:
.............................
(ďalej aj len „zhotoviteľ“)
(ďalej zhotoviteľ a objednávateľ spolu aj ako „Zmluvné strany“)
Preambula
Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania v zmysle
zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, ktorého víťazom sa stal zhotoviteľ.
Článok I.
Východiskové podklady a údaje
1. Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je cenová ponuka zhotoviteľa doručená
objednávateľovi na základe Výzvy na predloženie cenovej ponuky zo dňa ....
2. Východiskové údaje:
Názov zákazky: Spracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie v realizačnom
rozsahu pre akciu „Zlepšenie prístupu MRK k pitnej vode v obci Slatina“.
V obci Slatina sa uvažuje zámer pre výstavbu dvoch verejných výdajných miest pitnej vody na
odber vody pomocou predplatených čipov. Jeden vodný zdroj sa bude nachádzať na parcele C č.
122/2 v k.u. obce Slatina. Tu bude vybudovaný vrt a verejné výdajné miesto v blízkosti oplotenia
danej parcely prestrešené altánom. Druhý vodný zdroj existuje pri obecnom úrade. Tu sa uvažuje
využiť ho, vodu ošetriť aby bola pitná a vybudovať verejné výdajné miesto pitnej vody prestrešené
altánom. Čerpacia technika a úprava vody bude umiestnená v podzemnej plastovej šachte.

Článok II.
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Predmet zmluvy
1. Predmetom zmluvy je vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie
v realizačnom rozsahu pre akciu „Zlepšenie prístupu MRK k pitnej vode v obci Slatina“.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok tejto zmluvy zabezpečí pre objednávateľa predmet
plnenia v rozsahu siedmich sád a bude obsahovať nasledovné časti:
- Projekt geologickej úlohy
- Projekt vrtných prác
- Projekt zdravotechniky pre 2 výdajné miesta
- Projekt stavby a altánku pre 2 výdajné miesta
- Projekt NN prípojky a elektriky pre 2 výdajné miesta
Článok III.
Dohodnuté podmienky
1. Pri plnení predmetu zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať všeobecné záväzné predpisy,
technické normy, dojednania tejto zmluvy, pokynmi objednávateľa a vyjadreniami
verejnoprávnych orgánov a organizácií.
2. Zhotoviteľ sa súčasne zaväzuje predmet zmluvy vypracovať v zmysle výzvy č. výzvy s kódom
OPLZ-PO6-SC611-2020-1 vyhlásenej Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky (ďalej len
„Sprostredkovateľský orgán“) v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, prioritnej osi 6.
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít,
Investičná priorita 6.1 Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie
zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach, Špecifický cieľ 6.1.1 Rast počtu
rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania.
3. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovania projektovej dokumentácie poskytne
zhotoviteľovi súčinnosť v nevyhnutne potrebnom rozsahu, spočívajúce najmä v spresnení
podkladov, konzultácie navrhovaných riešení, odovzdaní doplňujúcich údajov, vyjadrení
a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy.
4. Pri zhotovovaní diela sa zhotoviteľ zaväzuje, že projektovú dokumentáciu s objednávateľom
prerokuje, oprávnené požiadavky do projektu zapracuje a s objednávateľom odsúhlasí.
5. Zhotoviteľ bezplatne dopracuje do projektovej dokumentácie-predmetu zmluvy pripomienky
stavebného úradu a pripomienky dotknutých orgánov a organizácií, ktoré budú vznesené pri
stavebnom konaní a to v termíne do 14 dní od ich predloženia zhotoviteľovi.
6. Zhotoviteľ bezplatne dopracuje do projektovej dokumentácie-predmetu zmluvy pripomienky
Sprostredkovateľského orgánu pri schvaľovaní ŽoNFP.
7. Projektová dokumentácia bude vypracovaná v rámci dohodnutej ceny v siedmich
vyhotoveniach a jeden krát v digitálnej forme CD/DVD (pdf, excel).
8. Spracovanie projektovej dokumentácie v požadovanom rozsahu bude v zmysle sadzobníka
pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností podľa § 3
Vyhlášky MŽP SR č.435/200 Z.z.
9. Zhotoviteľ sa bezplatne zaväzuje spolupracovať pri realizácii verejného obstarávania na
zhotoviteľa stavby (stanovenie aktuálnej ceny stavby, súčinnosť pri vysvetľovaní projektovej
dokumentácie a výkazu výmer, oprava zistených chýb v projektovej dokumentácii a výkaze
výmer.
10. Zhotoviteľ berie na vedomie, že ak dielo predmetu zmluvy bude financované zo štrukturálnych
fondov EÚ, tak sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodaným
dielom kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Zhotoviteľ je
povinný uchovávať všetku dokumentáciu súvisiacu s dodaním diela podľa tejto zmluvy počas
platnosti a účinnosti tejto zmluvy.
Článok IV.
Termín a spôsob plnenia
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet zmluvy v týchto termínoch:
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2.
3.
4.
5.

Projekt pre stavebné povolenie a realizáciu stavby do 4 týždňov po nadobudnutí účinnosti
tejto zmluvy. Termín dodania predmetu zmluvy je zároveň závislý od termínu ukončenia
vrtných prác pre vŕtanú studňu a dodania rozborov vody zo studní, na základe ktorých môže
byť predmet zmluvy ukončený. V prípade včasného nedodania rozborov vody zo studní
neplynie 4 týždňová lehota na dodanie predmetu zmluvy.
V prípade, že zhotoviteľ dokončí predmet plnenia pred termínom objednávateľ po overení jeho
dokončenia dielo prevezme.
Dodržanie termínu je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa
dojednaného v tento zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím podkladov nie
je zhotoviteľ v omeškaní s plnením povinnosti dodať predmet zmluvy v dojednanom termíne.
Predmet plnenia je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním objednávateľovi.
Odovzdaním sa rozumie osobné odovzdanie projektovej dokumentácie pre stavebné
povolenie a realizáciu stavby objednávateľovi a zápisom o prevzatí diela objednávateľom.
Dielo sa považuje za riadne vykonané, ak ho zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi v lehote
plnenia podľa tejto zmluvy, prípadne jej dodatkov.
Článok V.
Cena a platobné podmienky

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou
zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov na
základe predloženej cenovej ponuky.
Celková cena za predmet zmluvy je ..........€ s DPH.
2. Dohodnutá cena za dielo je pevná a jej zmena môže byť len v prípade zmeny DPH.
3. Cena za poskytnuté služby bude vyplatená na základe faktúr vystavených zhotoviteľom.
4. Zhotoviteľ faktúry vystaví v zmysle ods. 3 tohto článku a odošle na adresu objednávateľa
uvedenú v záhlaví tejto zmluvy.
Splatnosť faktúry je do 14 dní od jej doručenia
objednávateľovi. Faktúra musí spĺňať náležitosti určené príslušnými právnymi predpismi
a musí byť v súlade so zmluvne dohodnutými podmienkami. V opačnom prípade je
objednávateľ oprávnený vrátiť faktúru zhotoviteľovi na prepracovanie, pričom objednávateľ nie
je v takomto prípade v omeškaní so zaplatením cely a 14 dňová lehota splatnosti začne plynúť
odznova po doručení riadne opravenej faktúry.
Článok VI.
Osobitné podmienky
1. Obsah a dohodnuté podmienky v tejto zmluve sú záväzné pre obidve strany.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že pre prípadné nedostatky diela platia ustanovenia § 560 až 565
Obchodného zákonníka.
3. Na vypracovanú projektovú dokumentáciu zhotoviteľ poskytuje 60 mesačnú záručnú
dobu, ktorá začína plynúť odo dňa odovzdania projektu objednávateľovi. Na
konštrukčné riešenie po celú dobu životnosti stavby.
4. V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením predmetu zmluvy je objednávateľ oprávnený
účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny za každý deň
omeškania.
5. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou fakturovanej sumy za predmet zmluvy je
zhotoviteľ oprávnený objednávateľovi účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05%
z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.
6. Podstatné porušenie zmluvných ustanovení má za následok, že zmluvné strany môžu využiť
právo odstúpenia od zmluvy podľa Obchodného zákonníka.
7. Za podstatné porušenie povinnosti vyplývajúcich z tejto zmluvy sa považuje:
a. ak zhotoviteľ poruší zmluvné podmienky týkajúce sa najmä dodržania postupu
a kvality projektovej dokumentácie
b. neposkytnutie súčinnosti pri realizácii verejného obstarávania podľa ods. 9 článku III.
tejto zmluvy
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c.

8.

9.

10.
11.
12.

neposkytne súčinnosti pri dopracovaní projektovej dokumentácie podľa ods. 5 a ods.
6 článku III. tejto zmluvy
d. omeškania s dodaním predmetu zmluvy objednávateľovi o viac ako 15 dní.
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade neposkytnutia súčinnosti, najmä
nedopracovania
projektovej
dokumentácie-predmetu
zmluvy
o pripomienky
Sprostredkovateľského orgánu podľa výzvy na doplnenie ŽoNFP, na základe čoho
bude ŽoNFP objednávateľa neschválená je zhotoviteľ povinný objednávateľovi uhradiť
škodu vo výške 1% z požadovanej výšky nenávratného finančného príspevku.
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade neposkytnutia súčinnosti, najmä
nedopracovania
projektovej
dokumentácie-predmetu
zmluvy
o pripomienky
Sprostredkovateľského orgánu podľa výzvy na doplnenie ŽoNFP, na základe čoho
bude znížený nenávratný finančný príspevok žiadaný v ŽoNFP je zhotoviteľ povinný
objednávateľovi uhradiť škodu vo výške 1% zo zníženej sumy nenávratného
finančného príspevku.
Predčasné skončenie platnosti zmluvy je možné zo strany účastníkov zmluvy dohodou alebo
odstúpením od zmluvy.
Dohoda o skončení platnosti zmluvy musí byť písomná. V tomto prípade platnosť zmluvy
končí dňom, na ktorom sa zmluvné strany dohodli. Súčasťou dohody o skončení platnosti tejto
zmluvy musí byť aj spôsob vzájomného zúčtovania záväzkov a pohľadávok zmluvných strán.
Odstúpiť od zmluvy je možné len v prípade, ak zhotoviteľ neplní záväzky vyplývajúce z tejto
zmluvy ani v náhradnom termíne alebo ak objednávateľ neplní záväzky uvedené v tejto
zmluvy ani v náhradnom termíne. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia
odstúpenia druhej zmluvnej strane.
Článok VIII.
Záverečné ustanovenia

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do ukončenia záručnej doby na vypracovanú
projektovú dokumentáciu.
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle platnej legislatívy.
3. Zmeny v tejto zmluve je možné robiť len písomne vo forme očíslovaných dodatkov so
súhlasom oboch zmluvných strán.
4. Objednávateľ je oprávnený použiť dielo – predmet zmluvy výlučne iba pre účely vyplývajúce
z tejto zmluvy.
5. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane po
jednom rovnopise.
6. Právne vzťahy výslovne neupravené tohto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tejto zmluvy je prejavom ich slobodnej vôle, nebola
uzatvorená v tiesni ani za zvlášť nevýhodných podmienok, prečítali si ju a na znak súhlasu
s jej obsahom túto vlastnoručne podpisujú.
V ............, dňa
Zhotoviteľ
............................................

V ..............., dňa
Objednávateľ
..........................................................

