Výzva na predloženie cenovej ponuky
Identifikácia obstarávateľskej organizácie:
Názov:
Mesto Handlová, Námestie baníkov č. 7, 972 51 Handlová
V zastúpení:
Ing. Rudolf Podoba, primátor mesta Handlová
IČO:
318 094
Kontaktné miesto:
Mestský úrad, Námestie baníkov č. 7, 972 51 Handlová
Kontaktná osoba:
Jana Grenčíková
Telefón:
+421 917 912 593
E-mailová adresa:
jana.grencikova@handlova.sk
1. Predmet zákazky:
zákazka na poskytnutie služby
2. Názov predmetu zákazky:
„Spracovanie projektovej dokumentácie pre Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku Handlová“.
3. Opis predmetu zákazky:
Obstarávame projektovú dokumentáciu ako prílohu žiadosti o NFP v rámci IROP:
Kód výzvy:
IROP-PO2-SC211-2018-34
Prioritná os:
2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Špecifický cieľ:
2.1.1 – Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu
opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení
z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb a starostlivosti
o dieťa do 3 rokov veku na komunitnej úrovni
Predpokladané členenie na stavebné objekty:
SO 01 - Objekt zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku
SO 02 - Detské ihrisko
SO 03 - Spevnené plochy a dopravné napojenie
Predpokladaná výška započítateľných nákladov určených kvalifikovaným odhadom na základe
vedomostí o pripravovanom diele je 255 416,67 eur bez DPH.
Projekt pre stavebné povolenie / jednostupňový RP:
Celková situácia objektu
M 1:1000
Koordinačná situácia objektu

M 1:250

Sprievodná správa
Súhrnná technická správa
Časť Architektúra
A .Textová časť
•

Technická správa

B. Grafická časť – výkresy
•

Pôdorys objektu

•

Zvislé rezy objektom – podľa potreby

•

Architektonické pohľady

•

Perspektívne pohľady

•

Výkres základov

•

Výkres krovu

•

Výkres strechy

-

•

Konštrukčné detaily

•

Výkazy skladieb, úprav povrchov

•

Výpisy navrhovaných remeselných prvkov
Časť Statika a konštrukcie

•

Podľa potreby
Časť Požiarna bezpečnosť

•

Podľa potreby
Časť Elektroinštalácia a bleskozvod

•

Podľa potreby
Časť Vodoinštalácia

•

Podľa potreby
Časť Kanalizácia

•

Podľa potreby
Časť Vykurovanie

•

Podľa potreby
Časť Vetranie a vzduchotechnika

•

Podľa potreby
Časť Tepelno-technické posúdenie stavby

•

Podľa potreby
Položkový kontrolný rozpočet

áno

Výkaz výmer

áno

Autorský dozor

V rozsahu min 1 x krát týždenne na každom
kontrolnom dni počas celého obdobia výstavby.

Podkladmi pre spracovanie dokumentácie sú Architektonická štúdia z novembra 2018 a Projektový zámer
z 18.09.2018 vo formátoch pdf:

http://moja.uschovna.zoznam.sk/link/c0a02448-ea4e-474e-8a14ba86c998f041?utm_source=link&utm_medium=referral&utm_campaign=sharing
6.

Miesto dodania predmetu zákazky:
Mesto Handlová.

7.

Spoločný slovník obstarávania (CPV):
Hlavný predmet: 71250000 – architektonické a inžinierske služby a dozor

8.

Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky :
Projekt bude realizovaný na celý predmet obstarávania.

9.

Možnosť predloženia variantných riešení : Nie

10. Trvanie zmluvy alebo lehota pre poskytnutie služby: 31.01.2019
11. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania :
Zákazka financovaná z fondov EÚ v rámci operačného programu IROP, výzva:
Kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-34
Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Špecifický cieľ: 2.1.1 – Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú
a podporiť rozvoj služieb a starostlivosti o dieťa do 3 rokov veku na komunitnej úrovni.

Mesto Handlová je konečný prijímateľ pomoci a podieľa sa spolufinancovaním z vlastných zdrojov vo výške
min. 5 % z celkových oprávnených výdavkov.
12. Podmienky účasti záujemcov :
§ 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní - doklad, že je oprávnený poskytovať
službu.
13. Predpokladaná hodnota zákazky: 23 100,00 € bez DPH
14. Lehota a e-mail na predkladanie ponúk:
Lehota na predkladanie ponúk - dátum:
Mailová adresa na ktorú sa majú ponuky doručiť:

17.12.2018 čas: 09:00 hod.
jana.grencikova@handlova.sk

15. Kritéria na hodnotenie ponúk : najnižšia cena

Handlová, 07. decembra 2018

Ing. Rudolf PODOBA
primátor mesta Handlová

Príloha č. 1
Zmluva o dielo
uzavretá podľa ustanovení Obchodného zákonníka - zákona č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
na vypracovanie jednostupňového realizačného projektu :
„Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku Handlová“

Čl. 1
(1)

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Mesto Handlová

Sídlo organizácie:

Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová

Štatutárny orgán:

...................., primátor mesta

IČO:

00318094

DIČ:

2021162660

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa a. s.

IBAN:

SK06 0900 0000 0003 7082 6336

a
(2)

Zhotoviteľ:
Sídlo:
Zastúpený:
Tel.:
e-mail:
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zapísaný v registri:

Čl. 2
(1)

Východiskové podklady a údaje

Základné podklady pre vypracovanie a uzavretie tejto Zmluvy o dielo (ďalej ZoD), tiež pre vypracovanie
predmetu jej plnenia sú :
• Aktuálne výpisy z listu vlastníctva,
• Aktuálne snímky z katastrálnej mapy,
• Lokalitný program špecifikujúci priestorové a kapacitné požiadavky investora.
• Architektonická štúdia riešených objektov
• Výzva v rámci operačného programu IROP s kódom: IROP-PO2-SC211-2018-34

Názov stavby

Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku Handlová
Prestavba objektu pôvodných dielní pri ZŠ

Miesto stavby

Areál Senior centra, Handlová
ul. Márie Krššákovej 1107/1

Parcela C-KN č. 1373, 1371/1
katastrálne územie Handlová
Investor / stavebník

Mesto Handlová

Predpokladané členenie na stavebné objekty:
SO 01 - Objekt zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku
SO 02 - Detské ihrisko
SO 03 - Spevnené plochy a dopravné napojenie

Čl. 3
(1)

Predmet zmluvy

Predmetom plnenia tejto zmluvy je vypracovanie / zabezpečenie kompletnej projektovej dokumentácie
navrhovaných objektov špecifikovaných v čl. 2.
Projektová dokumentácia bude vypracovaná ako príloha pre žiadosť o vydanie stavebného povolenia v
rozsahu potrebnom pre daný účel a doplnená na úroveň jednostupňového projektu pre realizáciu (RP).

Predpokladaný rozsah projektovej dokumentácie :
Projekt pre stavebné povolenie / jednostupňový RP:
Celková situácia objektu
Koordinačná situácia objektu

M 1:1000
M 1:250

Sprievodná správa
Súhrnná technická správa
Časť Architektúra
A .Textová časť
•

Technická správa

B. Grafická časť – výkresy
•

Pôdorys objektu

•

Zvislé rezy objektom – podľa potreby

•

Architektonické pohľady

•

Perspektívne pohľady

•

Výkres základov

•

Výkres krovu

•

Výkres strechy

•

Konštrukčné detaily

•

Výkazy skladieb, úprav povrchov

•

Výpisy navrhovaných remeselných prvkov
Časť Statika a konštrukcie

•

Podľa potreby
Časť Požiarna bezpečnosť

•

Podľa potreby
Časť Elektroinštalácia a bleskozvod

•

Podľa potreby
Časť Vodoinštalácia

•

Podľa potreby

-

Časť Kanalizácia
•

Podľa potreby
Časť Vykurovanie

•

Podľa potreby
Časť Vetranie a vzduchotechnika
•

Podľa potreby

Časť Tepelno-technické posúdenie stavby
•

Podľa potreby

Položkový kontrolný rozpočet

áno

Výkaz výmer

áno

Autorský dozor

V rozsahu min 1 x krát týždenne na každom
kontrolnom dni počas celého obdobia výstavby.

Projektová dokumentácia bude spracovaná pre každý stavebný objekt zvlášť v uvedenom rozsahu, respektíve
podľa charakteru a požiadaviek konkrétneho stavebného objektu a súpisu stavebných objektov

- čl. 2

Východiskové podklady a údaje, časť Stavebné objekty, tejto ZoD.

Čl. 4 Čas plnenia
(1)

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termíne do 31.01.2018.

Čl. 5 Miesto a spôsob plnenia
(1)

Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok podľa čl.3 riadnym vypracovaním projektovej dokumentácie a jej
odovzdaním objednávateľovi.
Objednávateľ obdrží od zhotoviteľa 6 kompletných sád projektovej dokumentácie, 1 kompletnú elektronickú
verziu projektovej dokumentácia, 6 paré položkového rozpočtu a 6 paré výkazu výmer. Na požiadanie
zhotoviteľ dodá objednávateľovi sady navyše v požadovanom množstve za osobitnú úhradu – cenu budú
tvoriť priame náklady na tlač / kopírovanie.
Miesto plnenia sa dojednáva s tým, že zhotoviteľ je povinný odovzdať tú časť diela, ktorá spočíva
v materiálnom substráte (projektová dokumentácia) osobne objednávateľovi na jeho adrese :
MsÚ Handlová, Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová
Pri vypracovaní projektu pre stavebné povolenie a realizáciu bude zhotoviteľ dodržiavať platné technické
normy, zvyklosti pre projektovanie. Projekt bude vypracovaný podľa architektonickej štúdie, ktorá je
podkladom pre spracovanie. Všetky dodatočné zmeny musia byť odsúhlasené obidvomi zmluvnými stranami.

(2)

Autorský dozor bude vykonávať činnosti súvisiace s výkonom autorského dozoru počas celej doby realizácie
diela, t.j. od dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi stavby až po vydanie kolaudačného rozhodnutia.
Minimálny rozsah výkonu činnosti autorského dozoru je 1 x týždenne na kontrolných dňoch.
Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi všetky potrebné údaje týkajúce sa požiadaviek projektu, predovšetkým
sledovaného zámeru, účelu a programu.

Čl. 6 Cena diela
(1)

Cena za zhotovenie predmetu plnenia tejto zmluvy v rozsahu čl.3 bola stanovená dohodou zmluvných strán
podľa § 2 zákona č. 526/1990 Zb. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:

Spracovanie projektovej dokumentácie

..... eur

Výkon autorského dozoru

...... eur

Cena spolu

...... eur

Zhotoviteľ je/nie je platca DPH.
(2)

Časť ceny diela za spracovanie projektovej dokumentácie je splatná po odovzdaní projektovej dokumentácie
objednávateľovi.

(3)

Časť ceny diela za výkon autorského dozoru je splatná po kolaudácii stavby.

(4)

Dohodnutú cenu diela uhradí objednávateľ na základe faktúr vystavených zhotoviteľom. Splatnosť každej
faktúry je 60 dní.

(5)

Vlastníkom diela zostáva až do zaplatenia ceny za spracovanie projektovej dokumentácie zhotoviteľ.

(6)

Zhotoviteľ sa zaväzuje bezplatne vykonať také úpravy projektovej dokumentácie, ktoré vyplynú z požiadaviek
stavebného úradu, alebo jednotlivých účastníkov stavebného konania v najskoršom možnom termíne.

Čl. 7 Zodpovednosť za vady
(1)

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto ZoD bude zhotovený v súlade so záväzkami tejto zmluvy, podľa
technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov a že bude spôsobilý

k

zmluvnému účelu.
(2)

Zhotoviteľ zodpovedá za vady projektovej dokumentácie, ktoré ma predmet zmluvy v čase odovzdania
objednávateľovi. Dielo má vady, ak nezodpovedá podmienkam uvedeným v čl. 7 ods. (1) tejto ZoD.

(3)

Objednávateľ je povinný písomne oznámiť vady diela bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistil, najneskôr
do troch /3/ dní od ich zistenia.

(4)

Zhotoviteľ je povinný do troch /3/ dní po uplatnení oprávnenej reklamácie, predložiť objednávateľovi písomný
návrh na prepracovanie, dopracovanie, resp. iný spôsob odstránenia vady a v prípade, že objednávateľ s
týmto návrhom súhlasí, je zhotoviteľ povinný vadu odstrániť do štrnástich /14/ dní od uplatnenia reklamácie
objednávateľom.

(5)

Zhotoviteľ nezodpovedá za vady projektovej dokumentácie, ktoré boli spôsobené použitím podkladov
prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich
nevhodnosť.

(6)

Zhotoviteľ zodpovedá za vady projektovej dokumentácie zistené po čase uvedenom v čl. 7 ods. (2) tejto ZoD,
ak boli tieto vady spôsobené porušením povinností zo strany zhotoviteľa. Zhotoviteľ odstráni tieto vady na
vlastné náklady.

Čl. 8 Zmluvné pokuty a úroky z omeškania
(1)

V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním predmetu zmluvy v dohodnutom čase plnenia

v

zmysle čl. 4 tejto ZoD, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0.05 % z ceny diela podľa čl. 6
tejto ZoD za každý začatý deň omeškania.
(2)

V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením povinností odstrániť vady projektovej dokumentácie, má
objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0.05 % z ceny diela podľa čl. 6 tejto ZoD za každý začatý
deň omeškania až do odstránenia poslednej vady PD.

(3)

V prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny diela nad dohodnutú dobu splatnosti, má zhotoviteľ
nárok na úrok z omeškania vo výške 0.05 % z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania.

(4)

Zmluvné strany nie sú v omeškaní podľa čl. 8 ods. (1) až (3) ZoD v prípadoch vyššej moci, resp. zásahu
úradných miest, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej

moci, resp. zásahu úradných miest všeobecne známe.

Čl. 9 Odovzdanie a prevzatie diela
(1)

Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ preberie riadne a včas vykonané dielo. PD sa bude odovzdávať v zmysle
čl. 3 tejto zmluvy.

(2)

O odovzdaní a prevzatí projektovej dokumentácie zmluvné strany spíšu zápis. V zápise o odovzdaní a
prevzatí PD sa zhodnotí akosť vykonaných prác, súpis zistených vád s termínom ich odstránenia. Obsahom
zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že PD preberá a pokiaľ nie, objednávateľ je povinný uviesť dôvody
neprevzatia.

Čl. 10 Ostatné ustanovenia
(1)

Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať
všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto ZoD.

(2)

Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápismi a dohodami zmluvných strán,
rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.

Čl. 11 Záverečné ustanovenia
(1)

Objednávateľ môže okamžite od zmluvy odstúpiť, ak zhotoviteľ bezdôvodne predlžuje čas plnenia a
podstatne porušuje ďalšie povinnosti vyplývajúce z tejto ZoD. Odstúpenie od zmluvy objednávateľ oznámi
zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o podstatnom porušení zmluvy dozvedel.

(2)

Zmluvná strana, ktorá z uvedených dôvodov odstúpi od zmluvy, má právo požadovať od druhej zmluvnej
strany náhradu škody, okrem prípadov charakterizovaných ako vyššia moc, resp. zásah úradných miest.

(3)

V sporných prípadoch sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými
všeobecne záväznými právnymi predpismi. Týmito predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené v tejto ZoD.

(4)

Zmeny a doplnky tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť formou očíslovaných dodatkov, ktoré sa po
obojstrannom súhlasnom podpísaní zmluvnými stranami stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD.

(5)

Zmluvné strany sa dohodli, že k návrhom dodatkov tejto ZoD sa písomne vyjadria v lehote 14 dní

od

doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane.
(6)

Táto ZoD je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží 3 a zhotoviteľ 1 výtlačok.

(7)

Zmluvné strany vyhlasujú, že s touto zmluvou boli oboznámené, že nebola uzatvorená v tiesni, ani za iných,
jednostranne nevýhodných podmienok.

(8)

Táto ZoD nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na internetovej stránke objednávateľa v zmysle Zákona č.211/2000 Z .z.
o slobodnom prístupe k informáciám v znení novely č.546/2010 Z. z.; Zákona č.428/2002 Z. z. o ochrane
osobných údajov v znení neskorších predpisov a Zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch
verejnej správy. Pričom objednávateľ sa zaväzuje oznámiť zhotoviteľovi skutočnosť, že táto ZoD bola
zverejnená na internetovej stránke.
Za zhotoviteľa

Za objednávateľa

V ...................., ..........2018

V Handlovej, ..............2018

...................................................

..................................................
primátor mesta Handlová

Príloha č. 2

Tabuľka
na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky „Spracovanie projektovej dokumentácie pre
zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku Handlová“

Firma:
Dňa:

Cena bez DPH za predmet zákazky
(spracovanie projektovej dokumentácie
vrátane výkonu autorského dozoru)

€

20 % DPH za predmet zákazky

€

Cena s DPH za predmet zákazky

€

