
Protokol o zákazke č.5421

Názov zákazky: Projektová dokumentácia pre stavbu "IBV Vaňovka, inžinierske siete - Kúty, Hredy, Klinok"

Zverejnená: 21.4.2020

Ukončená: 4.5.2020

Predpokladaná hodnota: neuvedené

Predpokl. obdobie
realizácie: Odovzdanie diela do 30.09.2020

Lehota na predkladanie
ponúk: 30.4.2020 12:00

Typ aukcie: Bez elektronickej aukcie

Typ produktu: TENDERnet PROFI

Spôsob návrhu zmluvy: Návrh zmluvy zabezpečuje úspešný uchádzač.

Zadávateľ

Firma Obec Hruštín

IČO / DIČ / IČDPH: 00314501 / 2020561642 / neplatca DPH

Adresa Kultúrna 468/2, 02952 Hruštín, SK

Kontaktná osoba Mgr. František Škapec, +421 905 203 513, ocuhrustin@stonline.sk

Opis

Oblasť Stavebníctvo

Podoblasť Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby

1. Názov predmetu zákazky:
Projektová dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia a realizačného projektu pre stavbu
"Projektová dokumentácia pre stavbu "IBV Vaňovka, inžinierske siete - Kúty, Hredy, Klinok""

2. Druh zákazky:
Zákazka na poskytnutie služieb.

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

4. Postup verejného obstarávania:
Obec Hruštín, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) Vás vyzýva v súlade s §6
a § 117 cit. zákona na predloženie predpokladanej hodnoty zákazky a cenovej ponuky na zákazku "
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu "Projektová dokumentácia pre stavbu "IBV Vaňovka,
inžinierkse siete - Kúty, Hredy, Klinok"".

V prípade, že predpokladaná hodnota zákazky bez DPH bude nižšia, ako je finančný limit podľa §5 ods. 3
zákona o verejnom obstarávaní bude vaša cenová ponuka považovaná za záväznú aj pre vykonaný
prieskum trhu na realizáciu vyššie uvedenej zákazky a kritériom hodnotenia bude najnižšia cena v € spolu
s DPH.

5. Komplexnosť predmetu zákazky:
Ponuku je potrebné predložiť na celý predmet zákazky, variantné riešenie sa nepovoľuje.

6. Opis a rozsah predmetu zákazky:
Celková projektová dokumentácia vrátane rozpočtov a výkazov výmer bude vypracovaná a odovzdaná:
• v 6-tich vyhotoveniach v tlačenej podobe a
• 1 x projektová dokumentácia v digitálnej podobe vo formáte pdf a rozpočty a výkazy výmer vo formáte
.xls na CD, DVD alebo USB nosiči pre verejného obstarávateľa a
• 1 x projektová dokumentácia v digitálnej podobe vo formáte pdf a neocenené výkazy výmer vo formáte
.xls na CD, DVD alebo USB nosiči pre uchádzača. Všetko musí byť zahrnuté v ponukovej cene.

Názov obstarávateľa: Obec Hruštín
Miesto dodania: Obec Hruštín
Projekt: IBV Vaňovka, inžinierske siete - Kúty, Hredy, Klinok

Účel resp. bližší opis zadania:
Požaduje sa projektová dokumentácia rozdelená na stavebné objekty:
- Miestna komunikácia
- Verejné osvetlenie + Rozhlas
- Vodovod

- 1 / 4 -



Opis zákazky

Forma PD a Súčinnosť pre vypracovanie PD :
a./ Projekt bude spracovaný vo forme pre potreby vydania stavebného povolenia.
b./ Projekt pre stavebné konanie bude použiteľný na účely vyhlásenia verejného obstarávania na realizáciu
diela.
c./ Projekt bude spracovaný vo forme pre potreby realizácie (bude obsahovať výkaz-výmer, rozpočty)

7. Osobitné požiadavky:
• Verejný obstarávateľ umožní uchádzačom realizáciu obhliadky miesta po predchádzajúcej dohode so
starostom obce
• Uchádzač je povinný do cenovej ponuky zahrnúť náklady potrebné na zhotovenie diela, a to najmä
náklady na práce, materiál a prepravu. V prípade, že sa počas realizácie vyskytnú práce naviac, ktoré
neboli súčasťou zadania, tieto budú riešené formou dodatku, avšak tak aby celková cena diela
nepresiahla finančný limit pre zákazky podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní.
• Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku, ako aj právo verejné
obstarávanie kedykoľvek zrušiť.
• Uchádzači môžu žiadať o vysvetlenie zadania vrátane všetkých príloh, respektíve rozporovať tieto
dokumenty až do 24 hodín pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. V prípade že Verejný
obstarávateľ na základe podnetu uchádzača zmení zadanie zákazky , tak zároveň primerane predĺži
lehotu na predkladanie ponúk.
• Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že sa v rámci tejto zákazky nedopustil konania, ktoré by mohlo
byť vyhodnotené ako konflikt záujmov podľa §23 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní. Pokiaľ by
verejný obstarávateľ zistil, že ku takémuto konaniu došlo, bude ponuka takéhoto uchádzača vylúčená z
hodnotiaceho procesu.
• Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní
potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.

8. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:
Miesto dodania: Obec Hruštín
Termín dodania: Odovzdanie diela do 30.09.2020

9. Predpokladaná hodnota zákazky:
Určenie PHZ je súčasťou tejto súťaže.

10. Financovanie:
Predmet zákazky bude financovaný nasledovne:
- z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa

Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku na základe vyhotovenej
faktúry. Splatnosť faktúry do 30 dní od doručenia faktúry Objednávateľovi (faktúra bude vystavená po
prevzatí diela). Verejný obstarávateľ na predmet zákazky neposkytuje preddavky.

11. Podmienky účasti:
Na splnenie podmienok účasti musí uchádzač preložiť doklad o oprávnení realizovať predmet zákazky.

12. Obsah ponuky:
Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač v rámci predkladania cenovej ponuky priložil nasledovné
dokumenty:
• kópiu dokladov o oprávnení realizovať predmet zákazky (výpis z obchodného, živnostenského alebo
iného relevantného registra).

Verejný obstarávateľ je v prípade neobdržania vyššie uvedených dokumentov oprávnený použiť verejné
zdroje na overenie.

13. Mena a ceny uvádzané v ponuke:
Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v mene EURO.
Uchádzač uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v zložení:
• navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
• výška a sadzba DPH,
• navrhovaná zmluvná cena + výška a sadzba DPH.
Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní.
Uchádzači nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s prípravou ponuky.

14. Predkladanie cenových ponúk:
Podmienky predkladania cenových ponúk:
a) Lehota na predkladanie ponúk: do 30.04.2020, do 12.00,
b) Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.
Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.
c) Požadované doklady a dokumenty sa v prípade elektronického predloženia ponuky predkladajú ako
naskenované doklady podpísané osobou oprávnenou konať v mene uchádzača. Originál alebo úradne
overenú kópiu týchto dokladov predloží úspešný uchádzač v rámci súčinnosti pred vystavením
objednávky.
d) Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EURO,
e) Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku,
f) Ponuky doručené verejnému obstarávateľovi po uplynutí lehoty na predkladanie cenových ponúk nebudú
zahrnuté do súťaže, a teda nebudú vyhodnocované.

15. Lehota viazanosti ponúk:

Opis
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15. Lehota viazanosti ponúk:
Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovené do 30.09.2020 .

16. Otváranie ponúk:
Otváranie ponúk a následné vyhodnotenie prebehne automaticky systémom TENDERnet po ukončení
lehoty na predkladanie cenových ponúk.

17. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
a) Po vyhodnotení cenových ponúk budú uchádzači písomne oboznámení s výsledkom vyhodnotenia.
b) Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej ponuky znáša
výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.

18. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena celkom v € s DPH.

Opis

Položky zákazky

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo Najnižšia
ponuka

Najvyššia
ponuka

1

Projektová dokumentácia pre stavbu "IBV Vaňovka, inžinierske siete - Kúty,
Hredy, Klinok" 1,000 celkom 24600,00 € 28800,00 €

Požaduje sa projektová dokumentácia rozdelená na stavebné objekty:
- Miestna komunikácia
- Verejné osvetlenie + Rozhlas
- Vodovod

Zoznam uchádzačov, ktorí boli elektronicky oslovení na predloženie cenovej ponuky:

Email Dátum

a.projektrk@gmail.com 21.4.2020

argalas@nextra.sk 21.4.2020

proxsro@stonline.sk 21.4.2020

sutvaj@a02.sk 21.4.2020

Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuky

Názov IČO Dátum Ponuka DPH

PROX s.r.o. 31622127 23.4.2020 20:48 24600,00 s DPH

A-stat, s.r.o. 44165889 24.4.2020 8:41 25200,00 s DPH

Ing. Ján Potoma - A projekt 30308874 27.4.2020 7:29 28800,00 s DPH

Ing. arch. Stanislav Šutvaj 37361236 24.4.2020 10:01 25800,00 s DPH

Zoznam uchádzačov podľa výsledného poradia

# Názov IČO Cena DPH

1. PROX s.r.o. 31622127 24600,00 s DPH

2. A-stat, s.r.o. 44165889 25200,00 s DPH

3. Ing. arch. Stanislav Šutvaj 37361236 25800,00 s DPH

4. Ing. Ján Potoma - A projekt 30308874 28800,00 s DPH

Zoznam uchádzačov, ktorí boli vylúčení resp. neboli hodnotení v rámci hodnotiaceho procesu

Žiadna ponuka nebola v rámci vyhodnocovania vylúčená.

Informácie o cenových ponukách boli verejnému obstarávateľovi dostupné až po ukončení zákazky.

Víťazná ponuka po ukončení zákazky:

Názov firmy: PROX s.r.o.

IČO / DIČ / IČDPH: 31622127 / 2020455899 / SK 2020455899

Sídlo: č.200, 976 41 Podkonice, SK

Kontakt: Ing. Ján Bobák (+421 903 715 379 - proxsro@stonline.sk)
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Výsledná cena: 24600,00 €   Úspora: 0,0 %   (Cena ponuky: 24600,00 €)

Položky

P.Č. Názov položky /
Parametre a vlastnosti

Merná
jednotka

Počet
jednotiek

Jednotková
cena

Výsledná
cena
spolu

1 Projektová dokumentácia pre stavbu "IBV Vaňovka, inžinierske siete - Kúty,
Hredy, Klinok" celkom 1,000 24600,00  24600,00

Cena spolu:   24600,00 € s DPH

Zákazka bola realizovaná cez nákupný portál TENDERnet (www.tendernet.sk)
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