Obec Cífer
v súlade so zákonom NR SR č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

vyhlasuje výzvu
na predloženie cenovej ponuky –
PROTIPOVODŇOVÉ OPATRENIA V OBCI CÍFER –
REKONŠTRUKCIA SUCHÉHO POTOKA PRE HAVARIJNÝ PREPAD
POLDRA
(projektová dokumentácia)
pri dodržaní ustanovenia § 117 zákona o verejnom obstarávaní
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Obec Cífer
IČO:
00 312 347
DIČ:
2021133697
zastúpenie: Mgr. Maroš Sagan, PhD., starosta obce
Sídlo:
Obecný úrad, Nám. A. Hlinku 31, Cífer, 919 43
Telefón:
0915 930 747
E-mail:
starosta@cifer.sk
Obec Cífer je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č.
343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Verejný obstarávateľ plánuje financovať predmet obstarávania z vlastných
finančných prostriedkov, prípadne z Európskych a investičných fondov Európskej únie v
programovom období 2014 – 2020 a z dotácií štátneho rozpočtu (Operačný program –
Kvalita životného prostredia – 18. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP
zameraná na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami realizované mimo
vodných tokov s kódom OPKZP-PO2-SC211-2017-18).
Kontaktná osoba pre uvedenú zákazku:

Veronika Balážová, BALUX LG, s.r.o.
balux@centrum.sk

2. Predmet zákazky:
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu
stavby pre zákazku Protipovodňové opatrenia v obci Cífer – rekonštrukcia Suchého
potoka pre havarijný prepad poldra spolu s položkovým rozpočtom stavby.
3. Druh zákazky:

Prioritná služba - kategória služby: 11

Číselný kód služby pre hlavný predmet a doplňujúce predmety zo Spoločného slovníka
obstarávania (CPV/SSO):
71200000-0 -Architektonické a súvisiace služby,
71220000-6 -Návrhárske a architektonické služby,
4. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
Nie, uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.

V súťaži je prípustné predloženie viacerých návrhov jedným účastníkom súťaže.
V prípade predloženia viacerých návrhov je potrebné jednotlivé varianty predložiť ako
samostatný návrh.
5. Hlavné miesto poskytnutia služby: Sídlo verejného obstarávateľa
6. NUTS kód: SK041
7. Predpokladaná hodnota zákazky:
do 20 000, 00 EUR bez DPH
Verejný obstarávateľ nie je oprávnený uvedenú hodnotu prekročiť.
8. Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu
stavby pre zákazku Protipovodňové opatrenia v obci Cífer – rekonštrukcia Suchého
potoka pre havarijný prepad poldra spolu s položkovým rozpočtom stavby ako súčasti
súboru dokumentov smerujúcich k získaniu nenávratného finančného príspevku na
realizáciu poldra.
Predmet zákazky zahŕňa:
- Projektovú dokumentáciu technického riešenia stavby,
- Položkový rozpočet stavby,
- Statický posudok stavby,
- Projekty profesií,
- Odbornú pomoc pri písaní žiadosti otázok týkajúcich sa stavby a stavebných
riešení.
Dodanie projektovej dokumentácie bude v 6 exemplároch ako aj v elektronickej podobe.
Vyhlasovateľ odporúča v rámci prípravy návrhu absolvovať obhliadku riešeného územia.
Je možné si ju dohodnúť na nasledovnom kontakte:
Ing. Július Pančík: 0915930747.
9. Termín poskytnutia služby:

do 10 dní od podpisu zmluvy.

10. Zdroj finančných prostriedkov:
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných finančných prostriedkov, prípadne
z poskytnutých finančných prostriedkov Európskej únie a spolufinancovaný z finančných
prostriedkov verejného obstarávateľa, prípadne z finančných prostriedkov štátneho
rozpočtu SR. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok a ani zálohovú platbu.
11.Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní:
Uchádzač musí v ponuke preukázať splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1
písm. e) zákona č. 343/2016 Z. z. o verejnom obstarávaní v a.z. predložením kópie
dokladu o oprávnení poskytovať služby, ktorá je predmetom zákazky.
12. Spôsob určenia ceny (odplaty) a platobné podmienky:
Uchádzač predloží cenovú ponuku. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH upozorní
na túto skutočnosť v ponuke. Verejný obstarávateľ nie je platiteľom DPH.
13. Doklady súťaže:



Kópiu dokladu o oprávnení poskytovať službu, ktorá je predmetom zákazky
poskytne úspešný uchádzač verejnému obstarávateľovi pri podpise
objednávky.

14. Lehota na predkladanie ponúk: 28.04.2017
Ponuky musia byť doručené v lehote predkladanie ponúk na adresu:
Obec Cífer, Obecný úrad, Nám. A. Hlinku 31, Cífer, 919 43
alebo
elektronicky na: pancik@cifer.sk
15. Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlo uplatnenia:
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena s DPH.
Pravidlo uplatnenia kritéria vyhodnotenia ponúk:
Poradový systém:
Ponuke s najnižšou celkovou cenou predmetu zákazky bude priradené prvé
miesto; ostatným ponukám druhé, tretie, atď. Najúspešnejšou ponukou sa stane
ponuka, ktorá sa umiestni na prvom mieste, ostatné ponuky sa stanú
neúspešnými ponukami.
16. Zákazka sa týka projektu, výziev:
Operačný program – Kvalita životného prostredia – 18. výzva na predkladanie
žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na preventívne opatrenia na ochranu pred
povodňami realizované mimo vodných tokov s kódom OPKZP-PO2-SC211-201718
Prioritná os: 1. Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na
ochranu pred povodňami
Špecifický cieľ: 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny
klímy
17. Podmienky týkajúce sa zmluvy
Po vyhodnotení predložených ponúk na základe kritéria vyhodnotenia bude
uchádzačom oznámený výsledok vyhodnotenia ponúk.
18. Ostatné požiadavky
18.1

Uchádzač v prípade svojej úspešnosti berie na vedomie, že verejný obstarávateľ
je v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a zák. č. 211/2000
Z.z o slobode informácií povinný zverejňovať informácie, ktoré sa získali za
verejné financie.
Uchádzač v prípade svojej úspešnosti musí súhlasiť so zverejnením uzavretej
zmluvy.
Tento súhlas úspešný uchádzač ako poskytovateľ musí udeliť v zmluve bez
akýchkoľvek výhrad a bez časového obmedzenia.

18.2

Verejný obstarávateľ požaduje, aby sa úspešný uchádzač zaviazal strpieť výkon
kontroly, auditu, overovania súvisiaceho s predmetom zmluvy kedykoľvek počas
platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku,
ktorú má verejný obstarávateľ uzavretú s poskytovateľom nenávratného
finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú
súčinnosť. Oprávnené osoby sú:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby,
Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby;
Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly,
Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora
audítorov,
Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými
právnymi predpismi SR a EÚ.

19. Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky
Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z
nasledovných dôvodov:
- nebude predložená ani jedna ponuka,
- ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám
v tejto Výzve.
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo verejné obstarávanie vyhlásené.
20. Dátum vyhlásenia tejto výzvy: 11.04.2017
V súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. v aktuálnom znení vypracovala:
Veronika Balážová
V Cíferi, 11.04.2017

Mgr. Maroš Sagan, PhD.
Obec Cífer, starosta

