OBEC CÍFER
zast. Mgr. Marošom SAGANOM, PhD., starostom obce C í f e r
Nám. A. Hlinku 31, 91943 Cífer
Naša značka :

t.č. 033 - 55 99 132
fax 033 - 55 99 188

V Cíferi dňa : 18.12.2015

Výzva na predkladanie ponúk
V zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2009 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), vyzývame uchádzačov na predloženie
ponúk na zákazku : „Spracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie na vybudovanie
cyklotrás do práce v obci Cífer a priľahlej časti Pác.“
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Obec Cífer
Ulica, číslo:
Nám. A. Hlinku, 31
PSČ, Obec:
919 43, Cífer
IČO:
00312347
Telefón:
0915 930747
Kontaktná osoba:
Ing. Július Pančík
e-mail:
pancik@cifer.sk
2. Zmluva na dodanie predmetu zákazky
Zmluva o dielo
3. Názov predmetu zákazky:
Spracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie na vybudovanie
cyklistických trás do práce v obci Cífer
4. Opis predmetu zákazky:
Predmetom verejného obstarávania je vypracovanie projektovej dokumentácie na vydanie
územného rozhodnutia na vybudovanie cyklistických trás v obci Cífer. Účelom stavby bude
podporiť rozvoj cyklistickej dopravy a dochádzky do práce na bicykli v obci Cífer, ktoré
prispeje k zvýšeniu plynulosti a bezpečnosti dopravy na jeho území. Predmetom zákazky je
navrhnutie vnútro obecných cyklotrás v obci Cífer, ktoré budú slúžiť ako segregované
cyklistické komunikácie, resp. spoločný dopravný priestor pre chodcov a cyklistov. V rámci
spracovanej dokumentácie je potrebné zahrnúť tiež i nutné návrhy zmeny dopravnej situácie
na existujúcich miestnych komunikáciách. Podmienkou je prepojenie navrhovaných
obecných cyklistický trás na priemyselné zóny obce Cífer tak, aby bola zabezpečená možnosť
dochádzky obyvateľov za prácou na bicykli.
Dĺžka navrhovaných cyklistických trás predstavuje cca 7km, z ktorých cca 3,5km predstavujú
nové povrchy vo forme samostatnej cyklistickej cestičky(vybudovanie spevneného povrchu

a dopravného značenia) a cca 3,4km predstavuje nové značenie vo forme spoločných
cestičiek pre chodcov a cyklistov, prípadne samostatných cyklistických pruhov (vybudovanie
dopravného značenia po existujúcich komunikáciách). Okrem návrhu vedenia cyklistických
trás musí projektová dokumentácia obsahovať tiež i návrh premostenia cez cestu prvej triedy
č.61 medzi obcou Cífer a časťou Pác, ďalej umiestnenia doplnkovej cyklistickej infraštruktúry
ako sú stojany na bicykle, cyklogaráže, schodiskové žliabky pre bicykle, automatický
parkovací systém v priestore pri železničnej stanici, servisné cyklostojany a pod. Prehľad
vedenia budúcej cyklotrasy znázorňuje príloha č.1 tejto výzvy.
Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie na vybudovanie cyklistických trás v obci
Cífer musí obsahovať:
- polohopis a výškopis,
- návrh vedenia cyklistických trás v obci Cífer,
- textovú časť,
- výkres širších územných vzťahov,
- celkovú situáciu,
- detail zloženia komunikácií,
- návrh dočasného dopravného značenia,
- návrh trvalého dopravného značenia,
- charakteristické rezy cyklistických trás,
- zakreslené inžinierske siete,
- odhad prepočtu nákladov stavby.
Projektovú dokumentáciu žiadame spracovať v zmysle zákona č.50/1976 Z.z. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Pri
spracovaní projektovej dokumentácie je nutné tiež postupovať v zmysle „Technických
podmienok pre navrhovanie cyklistickej infraštruktúry TP 07/2014“, ktoré sú účinné od
1.11.2014. Zároveň je pri spracovávaní dokumentácie nutné postupovať tiež v zmysle
všetkých zákonných predpisov a noriem. Projekt na územné rozhodnutie žiadame vypracovať
v počte 6 paré výkresovou formou a 1 krát v digitálnej forme. Spracovateľ predmetu
obstarávania súhlasí s bezodplatným poskytnutím projektovej dokumentácie na územné
rozhodnutie inému spracovateľovi ako podklad pre vypracovanie ďalších stupňov projektovej
dokumentácie pre stavby súvisiace s týmto predmetom obstarávania.
Verejný obstarávateľ (obec Cífer) zabezpečí:
-

mapové podklady na riešených úsekoch,
inžinierske siete (nutné preveriť aktuálnosť u správcov inžinierskych sietí),
oboznámenie s plánovanou výstavbou v dotknutom území,
polohopis, výškopis.

5. Miesto dodania predmetu zákazky:
Podľa bodu 1. tejto výzvy
6. Klasifikácia predmetu zákazky podľa spoločného slovníka obstarávania CPV:
CPV – 71320000-7 inžinierske projektovanie
7. Predpokladaná hodnota zákazky:
6.500 € bez DPH

8. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
Obstarávateľ požaduje predložiť ponuku na celý predmet obstarávania.
9. Možnosť predloženia variantných riešení:
Neumožňuje sa.
10. Podmienky účasť uchádzačov:
Predložená ponuka uchádzača musí obsahovať:
- doklad potrebný na preukázanie podmienok účasti týkajúcich sa osobitného postavenia
podľa § 26 ods. 1 písm. f) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce
alebo poskytovať službu – doklad o oprávnení podnikať (fotokópia) alebo kópia
potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov.
11. Ponuka musí obsahovať:
- cenovú kalkuláciu v zmysle prílohy č.2 tejto výzvy,
- doklady podľa bodu 10. tejto výzvy,
- fotokópiu osvedčenia o odbornej spôsobilosti na spracovanie predmetnej projektovej
dokumentácie,
- vyhlásenie, že spracovateľ zákazky v rozsahu podľa bodu 4. súhlasí s bezodplatným
poskytnutím projektovej dokumentácie na územné rozhodnutie inému spracovateľovi
ako podklad pre vypracovanie ďalších stupňov projektovej dokumentácie pre stavby
súvisiace s týmto predmetom obstarávania v zmysle prílohy č.3 tejto výzvy.
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 uvedené v zložení:
- navrhovaná zmluva cena za celý predmet zákazky bez DPH,
- sadzba a výška DPH,
- navrhovaná zmluva cena za celý predmet zákazky vrátane DPH
- ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie to v ponuke,
Navrhovanú cenu predmetu zákazky je potrebné vyplniť do priloženej Cenovej kalkulácie,
ktorá tvorí prílohu číslo 2 tejto výzvy.
13. Lehota na predkladanie ponúk:
08.01.2016 do 9.00 hod.
Doručenie na poštu alebo osobne na adresu uvedenú v bode 1 tejto výzvy v uzatvorenom
obale s označením: „SÚŤAŽ – neotvárať!“ , heslo zákazky „Spracovanie projektovej
dokumentácie pre územné konanie (DUR) – cyklotrasy v obci Cífer“. Ponuka doručená po
uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa uchádzačovi vráti neotvorená.
14. Podmienky vyhodnotenia ponúk:
Dátum a čas: 22.12.2015 o 13:00 hod.
Miesto:
Obecný úrad Cífer
Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer
Zasadačka komisií ... č.dv. 6
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk : Štatutárni zástupcovia uchádzačov,
prípadne osoby splnomocnené štatutárom.

15. Kritériá na hodnotenie ponúk:
Kritériom na hodnotenie ponúk je cena: najnižšia cena za celý predmet zákazky vrátane DPH.
Cenovú ponuku uchádzača s najnižšou cenou, ktorý splnil podmienky účasti, verejný
obstarávateľ vyhodnotí ako úspešnú. Výsledok vyhodnotenia ponúk verejný obstarávateľ
oznámi všetkým uchádzačom.
16. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
1. Ponuka záujemcu, ktorý nesplní podmienky účasti bude zo súťaže vylúčená.
2. Verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky, ak:
- nebude predložená ani jedna ponuka,
- ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,
- ani jedna z ponúk nebude odpovedať určeným požiadavkám,
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie.
3. Návrh zmluvy bude verejný obstarávateľ požadovať iba od úspešného uchádzača.
4. Platba bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku na základe
daňového dokladu vystaveného dodávateľom, (faktúry) splatnosť ktorého je 30 dní odo
dňa doručenia daňového dokladu. Úhrada bude realizovaná po prevzatí predmetu
zákazky formou preberacieho protokolu. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok,
ani zálohovú platbu.
5. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť zmluvu o dielo v prípade
nedostatočného krytia, prípadne upravovať postup dodávky jednotlivých častí predmetu
obstarávania.
6. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo spresniť podmienky zmluvy s úspešným
uchádzačom.
7. Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overovania súvisiaceho
s poskytovaným predmetom zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy
o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami v zmysle VZP k Zmluve o poskytnutí NFP
(poskytovateľ a ním poverené osoby, NKÚ, SFK, Certifikačný orgán a nimi poverené
osoby, orgán auditu a spolupracujúce a poverené osoby, zástupcovia EK a Európskeho
dvora audítorov, ostatné prizvané osoby v zmysle platných právnych predpisov SR a EÚ)
a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
8. Lehota viazanosti ponúk: 28.2.2016

V Cíferi, 18.12.2015

..................................................
Mgr. Maroš Sagan, PhD.
starosta obce Cífer

