obec KOSTOLNÁ VES
Obecný úrad Kostolná Ves 136, 972 26 Nitrianske Rudno, SR
IČO: 00318205 DIČ: SK 202 12 11 720
kontakt: tel.: +421 46 545 54 38, fax +421 46 545 50 57
e-mail: ocukostolnaves@mail.t-com.sk, www.kostolnaves.sk

___________________________________________________________________________
Požiadavka
na predloženie cenovej ponuky
na stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky
1. Identifikácia obstarávateľa:
Názov:
Obec Kostolná Ves
IČO:
00318205
Sídlo:
Kostolná Ves 136
972 26 Nitrianske Rudno
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Mgr. Mária Žofčinová, starostka obce
E-mail: ocukostolnaves@mail.t-com.sk
2. Predmet zákazky a typ zmluvy:
2.1 Názov zákazky: „Rekonštrukcia strechy Materskej školy v Kostolnej Vsi“ –
projektová dokumentácia + autorský dozor.
2.2 Miesto dodania: Obecný úrad v Kostolnej Vsi
2.3 Na dodanie predmetu zákazky bude vystavená zmluva o dielo.
2.4 Druh zákazky: zákazka na poskytnutie služby – kategória služieb: 12, CPV
71320000-7.
3. Opis predmetu zákazky:
3.1 Opis zákazky: Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie –
projekt spojený s výkonom autorského dozoru pre realizáciu stavby
„Rekonštrukcia strechy Materskej školy v Kostolnej Vsi“.
Jedná sa o výmenu strešnej krytiny, strešných lát, štítových dosiek, výmenu
strešných žľabov a zvodov, výmenu bleskozvodu. Ďalej predmetom projektu
bude odstránenie nefunkčného komínového telesa a navrhnutie šikmej strechy
v časti nad kuchyňou.
Súčasťou vypracovania PD je aj:
- zabezpečenie zamerania existujúceho stavu materskej školy v rozsahu
potrebnom pre vypracovanie projektu
Kompletnú projektovú dokumentáciu (grafickú a textovú časť) požadujeme
odovzdať:
- v písomnej (tlačenej) forme v 6-ich vyhotoveniach,
- výkaz výmer a rozpočet v dvoch vyhotoveniach,
- v elektronickej forme na CD nosiči.
3.2 Dodanie predmetu zákazky:
- začiatok vykonávania projektových prác: do 3 dní od doručenia zmluvy

- termín odovzdania projektových prác: najneskôr do 30 dní od doručenia
zmluvy
- čas výkonu autorského dozoru: odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi
stavby do dňa ukončenia a odovzdania stavby zhotoviteľom objednávateľovi
(predpoklad realizácie počas letných prázdnin r. 2017)
3.3 Pre spracovanie projektovej dokumentácie sa uchádzačom odporúča vykonať
obhliadku miesta uskutočnenia prác za účelom riadneho oboznámenia sa so
skutkovým stavom tohto územia, aby bolo možné z jeho strany možné predložiť
presne definovanú ponuku. Výdavky spojené s obhliadkou miesta dodania
predmetu obstarávania idú na ťarchu uchádzača.
4. Podmienky financovania predmetu obstarávania:
4.1 Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa.
4.2 Zálohy nebudú poskytované.
5. V prípade vyhodnotenia ponúk úspešný uchádzač predloží:
5.1 Doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky (podľa bodu 3.1 tejto
požiadavky)
5.2 Kópiu osvedčenia o odbornej spôsobilosti zodpovedného projektanta v zmysle
Zák. č. 138/1992 Z. z. v znení neskorších predpisov a doplnkov s originálnych
otlačkom pečiatky a podpisom odborne spôsobilej osoby.
5.3 Zoznam referenčných projektov podobného charakteru s uvedením názvu
investora.
6. Obsah ponuky:
6.1 Titulný list s uvedením identifikačných údajov uchádzača, návrhom ceny za celý
predmet obstarávania. Cenu požadujeme uviesť aj v členení: samostatne cena za
projektovú dokumentáciu + cena za autorský dozor. Cenu požadujeme uviesť v €
bez DPH aj v € s DPH.
7. Lehota na predloženie ponúk:
7.1 Lehota na predloženie ponúk je určená do: 16.03.2017 do 13,00 hod.
7.2 Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: ponuku požadujeme zaslať
elektronicky na adresu:
ocukostolnaves@mail.t-com.sk
8. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
8.1 V prípade, že navrhnutá predpokladaná hodnota zákazky bude vo
finančnom limite zákazky s nízkou hodnotou, verejný obstarávateľ
vyhodnotí predložené ponuky a určí na základe týchto predložených ponúk
úspešného uchádzača. Kritérium na hodnotenie ponúk bude najnižšia cena v
€ s DPH za celý predmet obstarávania.

Mgr. Mária Žofčinová
starostka obce
V Kostolnej Vsi, dňa 09.03.2017

