Centrum sociálnych služieb Terchová, Andreja Hlinku 234/8, 013 06, Terchová, IČO:
00623521

Všetkým záujemcom

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

sp.

Jana Holúbková
041-5695203

/2021

Centrum sociálnych služieb Terchová
05.08.2021

VEC: Zákazka s nízkou hodnotou „CSS Terchová, pracovisko Havrania 35, 027 05 Zázrivá-prestavba a modernizácia
objektu so zabezpečením bezbariérovosti “
- Výzva na predloženie ponuky

Podľa ustanovenia parag.117 zákona NR SR č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých predpisov
zákonov a doplnení niektorých zákonov.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:

Centrum sociálnych služieb Terchová

Ulica:

Andreja Hlinku 234/8, 013 06, Terchová

IČO:

00623521

Kontaktná osoba:

Jana Holúbková

E-mail:

jholubkova@vuczilina.sk

Tel.:

041-5695203

2. Opis predmetu zákazky
1. Predmet zákazky
Predmetom riešenia tejto zákazky je vypracovanie PD, inžinierska činnosť a odborný autorský dohľad projektanta
pre prestavbu objektu CSS Terchová, pracovisko Havrania 35, 027 05 Zázrivá. V rámci projektových prác je nutné vyriešiť
komplexnú obnovu interiéru a exteriéru CSS Terchová, pracovisko Havrania 35 v Zázrivej vrátane pridružených
priestorov tak, aby po stavebných úpravách objekt spĺňal súčasné predpisy v oblasti teplotechniky, bezpečnosti, prevádzky
ako aj iné, ktoré sú kladené na stavby tohto charakteru.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je špecifikované v Prílohe č. 4 tejto výzvy ( opis predmetu zákazky)

2. Miesto dodania predmetu zákazky
Centrum sociálnych služieb Terchová, pracovisko Havrania 35, 027 05 Zázrivá.
Verejný obstarávateľ odporúča vykonanie obhliadky.
Kontaktná osoba za účelom vykonania obhliadky:
Mgr. Martina Lašutová, riaditeľka CSS Terchová, 0907 611 581
Bc. Dáša Gaššová, hlavná sestra, 0908 895 658
3. Typ zmluvy
S úspešným uchádzačom bude uzavretá:
1.Zmluva o dielo, ktorej záväzný návrh tvorí Prílohu č. 2 tejto výzvy a v ktorej bude zazmluvnená:

Časť 1 - Dokumentácia pre stavebné povolenie vypracovaná v rozsahu pre realizáciu stavby RPD
Časť 2 - Inžinierska činnosť pre stavebné povolenie stavby
Časť 3 - Inžinierska činnosť pre realizáciu stavby
2.Zmluva o dielo na výkon odborného autorského dohľadu, ktorej záväzný návrh tvorí Prílohu č. 3 tejto výzvy a v ktorej bude
zazmluvnená:
Časť 4 – Odborný autorský dohľad počas realizácie stavby
Predmetom tejto časti zákazky je výkon občasného autorského dohľadu počas celého priebehu realizácie stavby, účasť na kontrolných
dňoch stavby v závislosti od požiadaviek objednávateľa, prípadné nevyhnutné úpravy PD počas realizácie stavby. Zhotoviteľ uvedie
výkon OAD v jednotkovej cene za 1hodinu výkonu OAD a cenu za celkový objem výkonu OAD v počte 150 hodín, počas celej doby
realizácie stavby predpokladanej na dobu 6 mesiacov. Zmluva na výkon OAD bude uzatvorená až pred realizáciou stavby a nebude
súčasťou ZoD na časť 1, 2 a 3 rozsahu predmetu zákazky. Zhotoviteľ garantuje cenu na časť 4 – OAD, po dobu 5 rokov od
uzatvorenia ZoD na časť 1, 2 a 3 rozsahu predmetu zákazky. Predpokladom pre úhradu ceny za výkon OAD bude faktúra vystavená
vykonávateľom OAD podľa skutočne dozorovaných hodín vykonaných prác na stavbe v danom mesiaci, ktorá musí byť vopred
odsúhlasená objednávateľom.

4. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená na 36 916,67 € bez DPH.
5. Členenie predmetu zákazky
Projektová dokumentácia bude členená na:
Časť 1 - Dokumentácia pre stavebné povolenie vypracovaná v rozsahu pre realizáciu stavby RPD
Časť 2 - Inžinierska činnosť pre stavebné povolenie stavby
Časť 3 - Inžinierska činnosť pre realizáciu stavby
Časť 4 – Odborný autorský dohľad počas realizácie stavby

6. Lehoty na dodanie predmetu zákazky
Časť 1 - Dokumentácia pre stavebné povolenie vypracovaná v rozsahu pre realizáciu stavby: RPD: do 12 (dvanásť)
týždňov od účinnosti Zmluvy o dielo
Časť 2 Inžinierska činnosť pre stavebné povolenie stavby
a)Stavebné povolenie stavby – do 18 (osemnásť) týždňov od účinnosti Zmluvy o dielo
Časť 3 - Inžinierska činnosť pre realizáciu stavby: Od písomnej výzvy objednávateľa do ukončenia verejnej súťaže na
zhotoviteľa stavby
Časť 4 – Odborný autorský dohľad počas realizácie stavby, občasný– OAD: Počas realizácie výstavby

7. Hlavné podmienky financovania
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu ŽSK. Uchádzač je povinný cenu uviesť konečnú vrátane nákladov na dopravu, stroje,
nástroje, spotrebný materiál, cestovné náhrady, odvody, náhrada za stratu času, poštovné, mzdy a iné náklady na výkon predmetu
zákazky.
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému
obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok obstarávania. Ponuky zostávajú ako súčasť dokumentácie obstarávania.
- Osobné postavenie
Doklad potrebný na preukázanie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia - §32 ods. 1 písm. e) zákona – je oprávnený
dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo vzťahu k predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač
ponuku (kópia) alebo kópia potvrdenia o zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov.

8. Rozdelenie predmetu zákazky a variantné riešenie

Predmet zákazky je rozdelený na štyri časti. Uchádzač musí predložiť ponuku na všetky štyri časti zákazky. Zadávateľ neumožňuje
predložiť variantné riešenie.
Občasný autorský dohľad - OAD, bude vykonávaný v rozsahu podľa požiadaviek obstarávateľa, ktorý môže čiastočne, alebo úplne
obmedziť výkon OAD.
9. Komplexnosť dodávky
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky tak, ako je definovaný v tejto Výzve.
10. Jazyk ponuky
Uchádzač predkladá ponuku v slovenskom alebo českom jazyku. Ak je jej súčasťou doklad alebo dokument v cudzom jazyku,
predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do slovenčiny, to neplatí pre doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku.
Ponuka musí byť predložená v čitateľnej a reprodukovateľnej podobe.
11. Podmienky predkladania ponúk
Ponuka je vyhotovená elektronicky a vložená do systému eZakazky umiestnenom na webovej
adrese https://www.ezakazky.sk/admin/index.cfm. Uchádzač má možnosť sa registrovať do systému eZakazky pomocou vyplnenia
registračného formulára a následným prihlásením. Uchádzač doručí v lehote na predkladanie ponúk do elektronického systému
www.ezakazky.sk do zákazky „Centrum sociálnych služieb
Terchová, pracovisko Havrania 35, 027 05 Zázrivá – "Vypracovanie projektovej dokumentácie CSS Terchová, pracovisko Havrania 35,
027 05 Zázrivá- prestavba a modernizácia objektu so zabezpečením bezbariérovosti“.
Dokumenty k ponuke vloží uchádzač do systému v záložke Ponuka. V elektronickom systéme vyplní uchádzač Návrh na plnenie
kritérií. Pre odoslanie je potrebné kliknúť na Odoslanie ponuky. V predloženej ponuke prostredníctvom systému eZakazky musia byť
pripojené požadované naskenované doklady (odporúčaný je formát PDF) v súlade s požiadavkami tejto Výzvy. Doklady musia byť k
termínu predloženia ponuky platné a aktuálne. V prípade, že uchádzač predloží listinnú ponuku, verejný obstarávateľ na ňu nebude
prihliadať. Ponuka, pre účely zadávania tejto zákazky, je prejav slobodnej vôle uchádzača, že chce za úhradu poskytnúť
verejnému obstarávateľovi určené plnenie pri dodržaní podmienok stanovených verejným obstarávateľom bez určovania svojich
osobitných podmienok.
12. Spôsob určenia ceny
Navrhovaná cena predmetu zákazky musí byť stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov
a uvedená v zložení:
Navrhovaná zmluvná cena bez DPH
Sadzba a výška DPH
Navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH
Ak je uchádzač zdaniteľnou osobou pre DPH v Slovenskej republike v zmysle príslušných predpisov, navrhovanú cenu uvedie v
EUR bez DPH a aj v EUR s DPH. Skutočnosť, že nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie uchádzač v ponuke.
Cena musí byť vyjadrená ako cena za kompletné plnenie predmetu zákazky. Cena, ktorú potenciálny dodávateľ v ponuke
uvedie, sa za takú považovať aj bude. Cena za predmet zákazky je maximálna, pričom musí zahŕňať všetky plnenia nevyhnuté
pre riadne splnenie predmetu zákazky.
Ceny uvedené v ponuke uchádzača musia platiť počas celého obdobia plnenia predmetu zákazky a nie je možné ich zvýšiť
13. Podmienky účasti uchádzačov
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:
Osobné postavenie
Doklad potrebný na preukázanie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia - §32 ods. 1 písm. e) zákona – je oprávnený
dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo vzťahu k predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač
ponuku (kópia) alebo kópia potvrdenia o zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov.
Technická alebo odborná spôsobilosť podľa §34 ods. 1 písm. g) zákona o VO : Doklad o technickej a odbornej spôsobilosti
vykonávať činnosti (kópia), ktoré sú predmetom verejnej súťaže v súlade so Zákonom č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch
a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.
14 Obsah ponuky
Uchádzač predloží:
1. Návrh uchádzača na plnenie kritérií (Príloha č. 1)
2. Naskenované doklady preukazujúce technickú alebo odbornú spôsobilosť podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o VO,
3. Naskenované doklady preukazujúce splnenie kvalifikačných predpokladov uvedených osôb v bode X. ods. 1 Zmluvy o dielo, ktoré

budú tvoriť prílohu Zmluvy o dielo,
4. Zoznam subdodávateľov s uvedením identifikačných údajov predmetu subdodávky a údajov o osobe oprávnenej konať za každého
subdodávateľa.
15. Kritéria na vyhotovenie ponúk
Kritérium na vyhodnotenie ponúk bude celková cena s DPH. Úspešnou ponukou sa stane ponuka uchádzača, ktorého ponuka nebola
vylúčená a ktorého ponuka bude najnižšia.
16. Doplňujúce informácie
Zhotoviteľ je povinný riadne a včas spolupracovať s objednávateľom ako aj s príslušným stavebným úradom a dotknutými
orgánmi verejnej správy a s ostatnými subjektmi, ktoré ustanoví príslušný stavebný úrad alebo právne predpisy. Cena za celý predmet
zákazky zahŕňa aj jej prípadné zmeny, ktoré vzídu z pripomienok dotknutých subjektov. Ďalšie požiadavky sú uvedené v návrhu
Zmluvy o dielo, ktorá tvorí samostatnú Prílohu č. 2 tejto výzvy.
17. Elektronická aukcia:
Po vyhodnotení ponúk bude spustená elektronická aukcia zo strany verejného obstarávateľa.

Typ zákazky: Služby
CPV:

60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
71242000-6 Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov
71250000-5 Architektonické a inžinierske služby a dozor
71300000-1 Inžinierske služby
71320000-7 Inžinierske projektovanie

3. Podmienky účasti:
Ponuka uchádzača predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude zaradená do vyhodnocovania. Z uvedeného dôvodu
verejný obstarávateľ odporúča, aby záujemcovia nečakali s predložením ponuky na posledné okamihy pred uplynutím lehoty na
predkladanie ponúk a aby svoju ponuku predložili s dostatočným časovým predstihom.

4. Požiadavky na predmet zákazky :
Forma dodania predmetu zákazky:
Projektová dokumentácia bude odovzdaná a prevzatá na základe Odovzdávacieho a preberacieho protokolu 8x v tlačenej forme a 2x
na elektronickom nosiči (vo formáte PDF + v editovateľnej forme vo formáte dwg/dgn, doc, xls).

5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 36 916.67 Eur bez DPH.

6. Lehota na predkladanie ponúk
Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do: 26.08.2021 , 10:00 hod.

7. Miesto predkladania ponúk
Ponuku doručte v lehote na predkladanie ponúk do elektronického systému www.ezakazky.sk do zákazky „CSS Terchová, pracovisko
Havrania 35, 027 05 Zázrivá-prestavba a modernizácia objektu so zabezpečením bezbariérovosti“. Dokumenty k ponuke vložte do
systému v záložke Ponuka. V elektronickom systéme vyplňte Návrh na plnenie kritérií. Pre odoslanie kliknite na Odoslať ponuku.

8. Jazyk ponuky

Slovenský jazyk

9. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritérium na vyhodnotenie ponúk bude celková cena s DPH. Úspešnou ponukou sa stane ponuka uchádzača, ktorého ponuka nebola
vylúčená, a ktorého ponuka bude najnižšia. V celkovej cene za predmet zákazky budú zahrnuté všetky náklady uchádzača.

10. Typ zmluvy a trvanie zmluvy
Verejný obstarávateľ uzatvorí s úspešným uchádzačom právny vzťah v zmysle podmienok uvedených v tejto výzve.

11. Miesto poskytnutie sluzieb
Centrum sociálnych služieb Terchová, pracovisko Havrania 35, 027 05 Zázrivá

12. Obsah ponuky
13. Doplnujuce informacie
Výsledky všetkých činností vykonaných podľa tejto zákazky je zhotoviteľ povinný predložiť na odsúhlasenie objednávateľovi.
Odsúhlasenie bude prebiehať na výrobných výboroch, ktoré budú zvolávané podľa potreby v mieste stavby alebo v mieste sídla
objednávateľa. Zhotoviteľ akceptuje minimálne jeden na začiatku, tri v priebehu rozpracovanosti a jeden pred dokončením každej
časti zákazky, ktoré sa budú konať v mieste sídla stavby alebo v priestoroch Centra sociálnych služieb Terchová.
- Prvý výrobný výbor sa uskutoční v termíne do 3 dní od podpisu Zmluvy o dielo oboma zmluvnými stranami. Zhotoviteľ je povinný na
tomto stretnutí uviesť mená osôb zodpovedných za vypracovanie, kontrolu a koordináciu projektových dokumentácií. Zároveň predloží
kópiu Osvedčenia o odbornej spôsobilosti zodpovedného projektanta, príp. projektantov.
- Na výrobnom výbore pred ukončením časti zákazky 1 predloží zhotoviteľ rozpracovanú projektovú dokumentáciu, kompletný výkaz
výmer (zadanie) a rozpočet stavby 1x v tlačenej forme.
- Verejný obstarávateľ poskytuje:
Pôvodná projektová dokumentácia z roku 2006.
- Pred zahájením spracovania projektovej dokumentácie je zhotoviteľ povinný na svoje náklady zmerať a preveriť skutočný stav v
porovnaní s poskytnutou dokumentáciou.
Podmienky zrušenia použitého postupu zadávania zákazky:
Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup
zadávania zákazky, ak:
- ani jeden uchádzač alebo záujemca nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní,
- nedostal ani jednu ponuku,
- ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám verejného obstarávateľa uvedených vo výzve na predkladanie ponúk,
- sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie.
Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky aj vtedy, ak:
- cena úspešného uchádzača prevýši predpokladanú hodnotu zákazky,
- cena úspešného uchádzača prekročí čiastku finančných prostriedkov vyčlenenú verejným obstarávateľom na tento účel,
- ak ponuku predložil jeden uchádzač.
Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať námietky. Všetky
výdaje, spojené s prípravou, predložením ponuky a súvisiacou komunikáciou medzi verejným obstarávateľom a uchádzačom znáša v
plnej miere uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. Prípadný neúspech neoprávňuje uchádzača uplatňovať
voči verejnému obstarávateľovi náhradu nákladov, spojených s predložením ponuky v zadávaní tejto zákazky. Uchádzač nemá nárok
na náhradu nákladov spojených s predložením ponuky v zadávaní tejto zákazky a to ani v prípade, ak bola jeho ponuka vyhodnotená
ako úspešná.
Lehota viazanosti ponuky:
Lehota viazanosti ponúk je do: 30.06.2022.
Komunikácia:
Poskytovanie vysvetlení, odovzdávanie podkladov a komunikácia („ďalej len komunikácia“) medzi verejným obstarávateľom a
záujemcami /uchádzačmi sa bude uskutočňovať v štátnom (slovenskom) jazyku a spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť a obsah týchto
údajov uvedených v ponuke, podmienkach účasti a zaručí ochranu dôverných a osobných údajov uvedených v týchto dokumentoch.
Verejný obstarávateľ aj záujemci/uchádzači budú pri komunikácii postupovať prostredníctvom komunikačného rozhrania systému
eZakazky.
Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi. Ak

Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi. Ak
bude uchádzač alebo ponuka uchádzača z danej zákazky vylúčená, uchádzačovi bude prostredníctvom komunikačného rozhrania
systému eZakazky oznámené vylúčenie s uvedením dôvodu. Úspešnému uchádzačovi bude prostredníctvom komunikačného rozhrania
systému eZakazky zaslané oznámenie, že sa jeho ponuka prijíma.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Ponuky sa vyhodnocujú na základe najnižšej ceny. Pod cenou sa rozumie celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH. Do konečnej
ceny zákazky, teda ceny, ktorá bude zmluvnou cenou, sú započítané všetky doteraz vynaložené výdavky a v budúcnosti vynaložené
výdavky úspešného uchádzača, súvisiace s plnením premetu tejto zákazky. Verejný obstarávateľ zašle po vyhodnotení ponúk z
hľadiska plnenia kritéria uchádzačom oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk, v ktorom úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho
ponuku prijíma a neúspešným uchádzačom oznámi, že ich ponuky neprijíma a uvedie dôvody neprijatia ich ponúk. Verejný
obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzavrieť zmluvu o dielo s úspešným uchádzačom, ak nebudú verejným obstarávateľom vyčlenené
finančné prostriedky na predmet zákazky. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky ak cenová
ponuka úspešného uchádzača bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky. Verejný obstarávateľ bude pri uskutočňovaní tohto
postupu zadávania zákazky postupovať v súlade s ZVO, prípadne inými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Proti rozhodnutiu
verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky podľa § 117 ZVI nie je možné v zmysle § 170 ods. 7 písm. b) ZVO podať
námietky.

S pozdravom
Jana Holúbková
041-5695203
Centrum sociálnych služieb Terchová, účtovníčka

