Výzva na predkladanie ponúk
Komunitné centrum Radošina - projektová dokumentácia.
zadávanie zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov: Obec Radošina
IČO: 00311014
Sídlo: Školská 416, 956 05 Obecný úrad
Kontaktná osoba: JUDr. Marta Kolková
Telefón: 385398184, 5399104
Fax: 038 53 99 105
Elektronická pošta: starosta@radosina.sk
Internetová adresa: www.radosina.sk
1.1

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie
Kontaktná osoba: Ján Mižák
Mob.telefón: 0903412276
E-mail: chalupka@wircom.sk

2. Predmet zákazky
zákazka na poskytnutie služby
3. Názov predmetu zákazky
Komunitné centrum Radošina - projektová dokumentácia.
4. Rozdelenie predmetu zákazky na časti
požaduje sa ponuka na celý predmet zákazky
5. Opis predmetu zákazky
Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu staršieho nevyužívaného rodinného domu
na Piešťanskej ulici v Radošine na Komunitné centrum v obci.
6. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky
Množstvo: Spracovanie projektovej dokumentácie na realizácie stavby, rozpočtu, zadania (výkazu
výmer ) v 6 tich vyhotoveniach ( paré) , jeden krát na elektronickom nosiči (rozpočet vo formáte exel,
technickú správu vo formáte Word a grafickú časť v o formáte PDF), a autorský dozor.
Rozsah : Komunitné centrum za účelom vytvorenia priestorových a materiálnych podmienok pre
komunitný rozvoj, výkon komunitnej rehabilitácie, komunitnej a sociálnej práce, poskytovania
sociálnych služieb a výkon sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pre príslušníkov
marginalizovaných rómskych komunít, ako aj pre vzájomnú interakciu a spoločné aktivity
príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít a ostatného obyvateľstva obcí.
7. Miesto dodania predmetu zákazky
Stavebný objekt typu rodinného domu v obci Radošina, v minulosti využívaný ako byt lekára
priľahlého zdravotného strediska. p. č. 13/2.
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8. Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
71.22.10.00-3
9. Kategória služby
12 Architektonické služby; inžinierske služby a integrované inžinierke služby; urbanistické
plánovanie a záhradná architektúra, súvisiace vedecké a technické poradenstvo; technické testovania a
analýzy
10. Trvanie zmluvy alebo lehota pre skončenie dodávky
Predpokladané ukončenie dodávky: Do 28 dní po podpísaní zmluvy.
Predpokladané trvanie zmluvy: autorský dozor do úspešnej realizácie stavby.
11. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky
Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov Európskeho fondu regionálneho
rozvoja. štátneho rozpočtu a fin. prostr. obce. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať takú
finančnú ponuku, ktorej výška na dodanie predmetu zmluvy je vyššia ako pridelené finančné
prostriedky.
12. Podmienky účasti
§ 26 ods. 1 písm. f) - je oprávnený poskytovať službu - Autorizačné osvedčenie – Autorizovaný
stavebný inžinier s oprávnením Slovenskej komory stavebných inžinierov na projektovanie stavieb
13. Podmienky poskytnutia súťažných podkladov
Súťažné podklady si uchádzač môže písomne vyžiadať na adrese:
Kontaktná osoba: Ján Mižák
Telefón: 0903412276
E-mail: chalupka@wircom.sk
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je určená do: 27.02.2014 12:00
Úhrada za súťažné podklady:
NIE X
ÁNO
Výška úhrady za súťažné podklady:
0 eur
Súťažné podklady budú zaslané len formou elektronickej komunikácie po zaslaní žiadosti
elektronickou komunikáciou bez predchádzajúcej listinnej žiadosti na elektronickú adresu chalupka@wircom.sk. V žiadosti záujemca uvedie predmet zákazky, e-mailovú adresu a meno
štatutára.
14. Lehota a miesto na predkladanie ponúk
Lehota na predkladanie ponúk – dátum: 27.02.2014 čas: 12:00
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:
- ako adresa obstarávateľskej organizácie uvedená v bode 1 X
14.1 Uchádzač vloží ponuku do jednej samostatnej nepriehľadnej obálky/obalu. Obálka/obal
ponuky musí byť uzatvorený, prípadne zabezpečený proti nežiaducemu otvoreniu a označený
požadovanými údajmi podľa bodu 14.2.
14.2 Na obálke/obale ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje:

14.2.1 adresa uvedená v bode 1.,
14.2.2 adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania),
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označenie „súťaž – neotvárať“, označenie heslom súťaže „Komunitné centrum“.
15. Otváranie ponúk:
Dátum a čas otvárania ponúk: 28.01.2014 o 10:00
Miesto otvárania ponúk: Obecný úrad Radošina .
16. Kritériá na hodnotenie ponúk
1. Cena za dodanie predmetu zákazky- 100 b
maximálny počet bodov sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou navrhovanou cenou zákazky a pri
ostatných ponukách sa určí úmerou. Hodnotenie ceny za dodanie predmetu zákazky ostatných ponúk
sa vyjadrí ako podiel najnižšej navrhovanej ceny zákazky platnej ponuky a navrhovanej ceny zákazky
príslušnej vyhodnocovanej ponuky.
2. Víťazom sa stane uchádzač ktorý získa najväčší počet bodov.
17. Lehota viazanosti ponúk
31.03.2014
18. Ďalšie informácie
Potvrdenia, doklady a iné dokumenty požadované v oznámení, musia byť predložené ako
prvopisy/originály alebo ich úradne osvedčené kópie, pokiaľ nie je určené inak. Ponuka musí byť
vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu. Ponuka musí byť
vyhotovená, písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky, ktorej
obsah je pre fyzickú osobu čitateľný.
19. Vyhradené právo účasti len záujemcom, ktorí majú štatút chránenej dielne alebo
chráneného pracoviska?
neprichádza do úvahy
20. Použitie elektronickej aukcie
Nepoužije sa.
21. Zodpovedná osoba
Meno zodpovednej osoby: Ján Mižák
Dňa 14.2.2014
Podpis zodpovednej osoby: ......................................
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