Obec Tesárske Mlyňany
v zastúpení
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V Nitre dňa 27.02.2017
Vec: Výzva na súťaž
Výzva na súťaž
zadávanie zákazky postupom podľa § 117 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. (ďalej len „zákon“)
„Vypracovanie projektovej dokumentácie a potrebných úkonov pre podanie projektu:
Preventívne opatrenia a ochrana pred povodňami v obci Tesárske Mlyňany“

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona
Názov verejného obstarávateľa: Obec Tesárske Mlyňany
Sídlo: Hlavná 647/96, 951 76 Tesárske Mlyňany
Štatutárny zástupca: Ing. Štefan Valkovič, starosta obce
Kontaktná osoba: Bc.Lucia Behúlová
IČO: 00308528
Tel.: 0908724262
E-mail: behulova@tesarskemlynany.sk
Kontakt pre predmetné verejné obstarávanie: Agentúra pre poradenstvo
a obstarávanie
KLIENT, s.r.o., P.O.Box 42A, 949 01 Nitra, kí ient.nit.ra@,gmail .com, 0910185341 Iveta Horváthová
2. Druh zákazky:
Služby. Uzatvorená bude zmluva o dielo podľa vzoru, ktorý je Prílohou č.3 tejto výzvy - Vzor
zmluvy.
3. Názov predmetu zákazky:
„Vypracovanie projektovej dokumentácie a potrebných úkonov pre podanie projektu: Preventívne
opatrenia a ochrana pred povodňami v obci Tesárske Mlyňany “
4. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač predkladá ponuku na celý predmet zákazky.
5. Stručný opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie a potrebných úkonov pre podanie
projektu: Preventívne opatrenia a ochrana pred povodňami v obci Tesárske Mlyňany podľa Prílohy
č.1 tejto výzvy - Výkresy C.1 - C.3 a Prílohy č.2 tejto výzvy - Kalkulácia ceny.
6. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky:
V zmysle Prílohy č.1 a Prílohy č.2 tejto výzvy.
7. Predpokladaná hodnota predmetu zákazky: 14 166,67 Eur bez DPH
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8. Miesto dodania predmetu zákazky:
Obec Tesárske Mlyňany, Hlavná 647/96, 951 76 Tesárske Mlyňany
9. Spoločný slovník obstarávania (CPV) pre rozhodujúcu časť predmetu zákazky:
Hlavný predmet:
71320000-7 Inžinierske projektovanie
10. Možnosť predloženia variantných riešení:
Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné
riešenie, nebude sa takéto riešenie vyhodnocovať.
11. Trvanie zmluvy alebo lehota pre skončenie dodávky:
Verejný obstarávateľ uzatvorí zmluvu na dobu určitú od 24.3.2017 - 21.4.2017.
12. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých
sa uvádzajú:
Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov ministerstva ŽP vo výške 95 %
a z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa vo výške 5%. Preddavky sa neposkytujú.
13. Podmienky účasti uchádzačov:
Doklad o oprávnení realizovať predmetnú činnosť.
14. Obsah ponuky:
Ponuka musí obsahovať:
a) Cenový návrh za realizáciu celého predmetu zákazky podľa tejto výzvy, podľa vzoru, ktorý je
Prílohou č.2 tejto výzvy - Kalkulácia ceny, pričom cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky
náklady spojené s realizáciou predmetu zákazky. V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH,
upozorní na túto skutočnosť v ponuke.
b) Čestné vyhlásenie o súhlase s obchodnými podmienkami podľa vzoru, ktoré je Prílohou č.4 tejto
výzvy - Vzor čestného vyhlásenia.
c) Doklady podľa bodu 13. tejto Výzvy.
Všetky požadované doklady sa predkladajú ako originál, alebo úradne overená kópia
originálu. Listinné dokumenty a doklady, ktoré sú vystavené uchádzačom, musia byť
podpísané oprávnenou osobou uchádzača v súlade s oprávnením podpisovať za uchádzača
alebo ním splnomocnenou osobou, v prípade splnomocnenia sa vyžaduje aj predloženie
splnomocnenia.
Ponuka musí byť doručená v neprieh ľadnom vonkajšom obale (napr. neprieh ľadná obálka), ktorý
musí byť označený „N eotvárať - VO - Vypracovanie projektovej dokumentácie a potrebných
úkonov pre podanie projektu“ .
15. Lehota a miesto na predkladanie ponúk:
Lehota na predkladanie ponúk: do 10.00 hod. dňa 08.03.2017
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť listinnou poštou: Agentúra pre
obstarávanie KLIEN T, s.r.o., P.O.Box 42A, 949 01 Nitra.

poradenstvo a

Agentúra pre poradenstvo a obstarávanie KLIENT, s.r.o., P.O.Box 42A, 949 01 Nitra
IČO: 44637616, email: info@klient.sk, web: www.klient.sk

Obec Tesárske Mlyňany
v zastúpení

íiýt*Ti‘:'j?Ii píl*

J í í j j u 'jjj'.jrj/jni'j i'UEiJT, j,r,j,

16. Kritériá na hodnotenie ponúk:
Najnižšia cena v EUR s DPH za celý predmet zákazky...100%. Cenovú ponuku uchádzača s
najnižšou cenou a bez výhrad voči zneniu vzorovej zmluvy vyhodnotí verejný obstarávateľ ako
úspešnú, takúto cenovú ponuku prijme.
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.
17. Lehota viazanosti ponúk:
Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk do 30.04. 2017
18. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
a) Dátum odoslania tejto Výzvy na súťaž : 27.02.2017
b) Vyhodnotenie cenových ponúk a informácia o výsledku vyhodnotenia cenových ponúk sa
zasiela najneskôr do 17.03.2017
c) Výzva na súťaž sa zasiela záujemcom/uchádzačom elektronicky prostredníctvom e-mailu
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Príloha č.1 - Výkresy C.1 - C.3

Pre všetky prípadné požiadavky verejného obstarávateľa, ktoré sa vzťahujú na predmet zákazky a
ktoré sa viažu na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu platí, že boli
uvedené za účelom dostatočne presného a zrozumiteľného opisu predmetu zákazky a v ponuke môžu
byť predložené tieto alebo ekvivalentné.
V prípade konkrétnych technických a výrobných označení materiálov a zariadení takto
špecifikovaných v tejto výzve výlučne z dôvodu jednoznačného vyjadrenia požiadaviek a funkčných
súvislostí, verejný obstarávateľ pripúšťa ekvivalentné riešenie.
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Príloha č.2 - Kalkulácia ceny

1. Cena za predmet zákazky sa stanovuje v zmysle platnej legislatívy o cenách.
2.

Cena predmetu zákazky musí byť vyjadrená ako cena za kompletné plnenie. Celková cena,
ktorú uchádzač v ponuke uvedie sa za takú považovať aj bude. Pre vyhodnotenie cien ponúk je
rozhodujúca celková cena. Ak uchádzač predloží dve rôzne celkové ceny v jednej ponuke, platiť
bude cena výhodnejšia pre zadávateľa, ak neovplyvní poradie uchádzačov. Ak celková cena
predmetu zákazky nerobí ponuku mimoriadne nízkou a uchádzač sa stane úspešným
uchádzačom, ak sa dopustil prípadných matematických chýb, bude povinný ich odstrániť v rámci
poskytnutia súčinnosti potrebnej na uzavretie zmluvy, tak, aby sa celková cena ponuky
nezmenila.

3.

Celková cena predložená uchádzačom musí mať najviac dve desatinné miesta.

4.

Cena za predmet zákazky je maximálna a musí obsahovať všetky plnenia nevyhnutné pre riadne
splnenie predmetu zákazky. Akékoľvek dodatky k zmluve navyšujúce cenu predmetu zákazky
s výnimkou možností podľa zmluvy, sú vylúčené.

5.

Cenový návrh musí byť podpísaný uchádzačom (podpis a pečiatka, ak je povinný používať
pečiatku), s uvedením dátumu vyhotovenia.
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Príloha č.3 - Vzor zmluvy

S úspešným uchádzačom bude podpísaná zmluva o dielo v zmysle Obchodného zákonníka platného
v SR podľa vzoru zmluvy, ktorý je Prílohou č. 3. tejto Výzvy. Verejný obstarávateľ a úspešný
uchádzač môžu po spoločnej dohode vykonať zmeny alebo doplnenia v texte vzorovej zmluvy pred
jej uzatvorením, najmä ale len pokiaľ ide o drobné technické úpravy alebo spresnenia avšak len za
predpokladu, že tieto zmeny alebo doplnenia nebudú v rozpore s touto Výzvou a s ponukou
predloženou úspešným uchádzačom.
Za rozpor s V ýzvou a s ponukou predložen ou úspešným uchádzačom sa
nepovažuj ú prípadné nevyhnutné úpravy textu zm luvy vykonané za účelom
d osiah n u tia súladu s platnou le g isla tív o u , ak by takýto rozpor týkaj úci sa obd ob ia
pln en ia zm luvy bol zistený.

Nevyhnutnými a neoddeliteľnými prílohami zmluvy budú aj tieto prílohy:
1.

Zoznam všetkých subdodávateľov (ak sa uplatňuje)
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Príloha č.4 - Vzor čestného vyhlásenia

ČESTNÉ VYHLÁSENIE O SÚH LASE S OBCHODNÝMI PODMIENKAMI

Podpísaný /á /............................................................................... rod...................................
narodený /á/ d ň a................................................................. v ...............................................
bytom v .....................................................u lica.................................................... č. domu
okres..........................................................
(údaje vyplní uchádzač, v prípade, ak za uchádzača nepostačuje v zmysle oprávnenia vystupovať za
spoločnosť vyhlásenie jednej osoby, uvedú sa údaje koľkokrát je potrebné)

ako štatutárny zástupca oprávnený vystupovať za uchádzača
(uchádzač doplní názov, sídlo a IČO uchádzača)

vyhlasujem na svoju česť

že uchádzač ............................................................................................................ (uchádzač vyplní
názov, sídlo a IČO uchádzača), ktorý predkladá cenovú ponuku v rámci prieskumu trhu vyhláseného
verejným obstarávateľom Obec Tesárske Mlyňany, na predmet zákazky „Vypracovanie
projektovej dokumentácie a potrebných úkonov pre podanie projektu: Preventívne opatrenia
a ochrana pred povodňami v obci Tesárske Mlyňany“ , dátum odoslania výzvy na súťaž :
27.02.2017 :
súhlasí s obchodnými podmienkami podľa vzoru, ktorý je Prílohou č.3 predmetnej výzvy Vzor zmluvy vrátane jej príloh v plnom rozsahu
a
a) Nebude pri realizácii uvedeného predmetu zákazky zadávať akýkoľvek podiel zákazky
subdodávateľom a celý predmet zákazky zrealizuje vlastnými kapacitami.
ALEBO (uchádzač vyberie buď alternatívu a) alebo b), podľa toho, ktorá v jeho prípade
platí)
b)

Má v úmysle zadať realizáciu podielu zákazky nasledovným subdodávateľom, ktorých
zoznam je kompletný tak, aby spolu s kapacitami uchádzača mohol byť realizovaný predmet
zákazky riadne a úplne v zmysle stanovených podmienok a túto spoluprácu má s uvedenými
subdodávateľmi odkonzultovanú ako z hľadiska podmienok realizácie, tak aj z hľadiska
predloženého návrhu na plnenie kritéria cena.
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Zoznam subdodávateľov:
Názov, sídlo a IČO
subdodávateľa

Kontaktná osoba osoba oprávnená
konať za
subdodávateľa,
adresa pobytu,
dátum narodenia,
tel.č., email
subdodávateľa

Predmet subdodávky

Podiel
subdodávky
z celého predmetu
zákazky v EUR
bez DPH alebo v
%

(Uchádzač použije toľko riadkov tabuľky, koľko je potrebné z hľadiska počtu subdodávateľov)

Som si vedomý(á) právnych následkov nepravdivého vyhlásenia o skutočnostiach uvedených
v predchádzajúcich odsekoch.

Prílohy:
Vyhlásenia subdodávateľov uvedených v Zozname subdodávateľov Čestného vyhlásenia, o ich
detailnom oboznámení sa s predmetom zákazky a podmienkami jeho plnenia, s ktorými bezvýhradne
súhlasia.

V ....................................dňa.........................................
čitateľný podpis
(údaje vyplní uchádzač, v prípade, ak za uchádzača nepostačuje v zmysle oprávnenia vystupovať za
spoločnosť podpis jednej osoby, použije sa koľkokrát je potrebné)
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Príloha č. 2

K alk u lácia ceny

„Vypracovanie projektovej dokumentácie a potrebných úkonov pre podanie projektu:
Preventívne opatrenia a ochrana pred povodňami v obci Tesárske M lyňany“

Uchádzač / Zhotoviteľ (názov a sídlo):

ICO:

Platiteľ DPH:

ÁNO - NIE (správne sa označí)

Položka K ritéria
Cena za predmet zákazky bez
DPH
(neplátca DPH nevyplňuje)

Návrh na plnenie položky kritéria
.................................................EUR bez DPH

Sadzba DPH
(neplátca DPH nevyplňuje)

................................ %

DPH
(neplátca DPH nevyplňuje)

..................................................EUR

Cena za predm et zákazky
s DPH/
Celková cena v prípade
neplátcu DPH

................................................EUR s DPH

ZMLUVA O DIELO
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)
(ďalej len „Zmluva“)

O bjednávateľ:
Sídlo :

Obec Tesárske Mlyňany
Obecný úrad Tesárske Mlyňany
Hlavná 647/96, 951 76 Tesárske Mlyňany

ICO:
DIČ:
Štatutárny zástupca:
Osoby oprávnené rokovať:
Vo veciach zmluvných:
Vo veciach technických:
Telefón, mobil
E-mail:

00308528
2021038030
Ing.Štefan Valkovič, starosta obce
Ing.Štefan Valkovič, starosta obce
Ing.Štefan Valkovič, starosta obce
+421 37 6426918, +421 917 658377
behulova@tesarskemlynany.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)
a
Z h o to vite ľ:
sídlo:
IČO:
zápis v Obchodnom registri:
zastúpený:
osoby oprávnené rokovať:
vo veciach zmluvných:
vo veciach technických:
telefón:
e-mail:
Bankové spojenie:
IBAN:
(ďalej len „Zhotoviteľ“)
(ďalej spoločne len „zmluvné strany“ alebo jednotlivo „zmluvná strana“)
uzatvorili túto zmluvu o diele:

článok I
Preambula
Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka Zhotoviteľa ako úspešného uchádzača zo dňa
00.00.2017, ktorá je výsledkom procesu zadávania zákazky postupom podľa § 117 ods. 1 zákona č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov vyhláseného objednávateľom (Príloha č.2).

1.

2.

článok II
Predmet zm luvy
Predmetom tejto Zmluvy je vypracovanie projektovej dokumentácie a potrebných úkonov pre
podanie projektu: Preventívne opatrenia a ochrana pred povodňami v obci Tesárske Mlyňany podľa
výkresov C.1 - C.3 (Prílohy č.1), ďalej len „Dielo“.
Miestom dodania Diela je Obec Tesárske Mlyňany, Hlavná 647/96, 951 76 Tesárske Mlyňany.

1.

1.
2.
3.
4.

1.

2.

1.

2.

3.

článok III
Požadovaný rozsah Diela
Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom predmetu Zmluvy.

článok IV
Čas plnenia
Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať Dielo podľa článku II tejto zmluvy najneskôr do 21.4.2017.
Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať Objednávateľovi dokončené Dielo v rozsahu predmetu plnenia
tejto Zmluvy.
Ak Zhotoviteľ pripraví Dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom plnenia, zaväzuje sa
Objednávateľ Dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne vykonané dielo prevezme a zaplatí za jeho vykonanie
dohodnutú cenu v súlade s touto zmluvou.
článok V
Cena za Dielo
Za Zhotoviteľom odovzdané a Objednávateľom prevzaté Dielo, riadne zhotovené podľa podmienok
dohodnutých v tejto Zmluve, zaplatí Objednávateľ v zmysle platnej legislatívy o cenách nasledovne:
Celková cena diela je ................................€ bez D P H ,................................ € s DPH
slovom ..................................................................................... € s DPH
Objednávateľ zaplatí Zhotoviteľovi dohodnutú cenu podľa bodu 1. Vyššie uvedená cena je
maximálna cena Diela, ktorá zahrňuje všetky náklady, spojené s predmetom Zmluvy až do doby
konečného odovzdania celého Diela a je konečnou a pevnou zmluvnou cenou. Uvedená cena
nepodlieha inflácii, zmenám na základe úprav mzdových, materiálových alebo iných nákladov, ani
zmenám z dôvodu zmien legislatívy.
článok VI
Povinnosti Objednávateľa a Zhotoviteľa
Zhotoviteľ je povinný vykonať predmet zmluvy v zmluvne dohodnutom rozsahu v súlade so
slovenskými právnymi predpismi, normami a nariadeniami Objednávateľa, resp. ním poverených
a splnomocnených osôb.
Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať Objednávateľovi dielo podľa článku II bodu 1. Zmluvy v 4
vyhotoveniach v tlačenej forme a tiež v elektronickej forme na CD/DVD nosiči v príslušnom
needitovateľnom formáte v 1 vyhotovení, ako aj v editovateľnom formáte (.dwg) v 1 vyhotovení.
Zhotoviteľ je oprávnený poveriť vykonaním časti diela inú osobu, pri vykonávaní diela inou osobou
má Zhotoviteľ zodpovednosť, akoby dielo vykonával sám. Rozhodujúcu časť diela je Zhotoviteľ
povinný realizovať osobne, resp. vlastnými zamestnancami.

článok VII
Platobné podm ienky
1. Realizácia diela bude financovaná z finančných prostriedkov ministerstva ŽP vo výške 95 %
a z finančných prostriedkov Objednávateľa vo výške 5%. Preddavky sa neposkytujú.
2. Objednávateľ sa zaväzuje, že uhradí faktúru Zhotoviteľovi až po ukončení celého Diela. Zhotoviteľ
musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej
doručenia Objednávateľovi. Dňom úhrady faktúry sa rozumie deň, kedy bola predmetná čiastka
odpísaná z účtu platcu v prospech príjemcu platby.

1.
2.
3.

článok VIII
Záverečné ustanovenia
Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 24.3.2017 - 21.4.2017.
Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch
Zmluvných strán.
Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto Zmluve sa riadia ustanoveniami
Obchodného zákonníka a ustanoveniami ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov
platných na území SR.

4.

5.
6.

7.
8.

9.

Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami uzatvorenými v súlade s
§ 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
Zmluvné strany vynaložia všetko úsilie, aby prípadné spory týkajúce sa tejto Zmluvy boli vyriešené
formou vzájomných rokovaní vedených v dobrej viere.
V prípade vzniku sporov v súvislosti s touto Zmluvou, Zmluvné strany si pre konečné rozhodnutie
o predmete sporu zvolia právomoc a príslušnosť súdov Slovenskej republiky, pričom musia byť
použité hmotnoprávne a procesné pravidlá platné na území Slovenskej republiky.
Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach. Dve vyhotovenia obdrží Objednávateľ, dve
vyhotovenia obdrží Zhotoviteľ.
Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je:
Príloha č.1 - Výkresy C.1 - C.3
Príloha č.2 - Kalkulácia ceny
Príloha č.3 - Zoznam subdodávateľov (ak sa uplatňuje)
Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluva nebola uzavretá v tiesni ani za nápadne nevýhodných
podmienok a predstavuje prejav ich vôle, ktorý je urobený slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne,
a ktorý nie je urobený v omyle a svojím obsahom alebo účelom neodporuje alebo neobchádza
zákon. Ďalej zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na uzatvorenie tejto zmluvy a jej plnenie
je možné, sú oboznámené s jej obsahom a bez výhrad s ním súhlasia, na znak čoho k tejto Zmluve
pripájajú svoje podpisy.

V Tesárskych Mlyňanoch, dňa:

V ....................................... , dňa:

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

Ing. Štefan Valkovič,
starosta obce

