Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

Výzva na predloženie ponuky
Zákazka s nízkou hodnotou
Zákazka podľa § 117 Zákona č.343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len zákon).

Verejný obstarávateľ Obec Drahovce, Obecný úrad, Hlavná 429/127, 922 41 Drahovce, IČO
00312461, DIČ : 2020530864 zabezpečuje projektové práce na zákazku pod názvom
„Rekonštrukcia hlavného vstupu objektu KD, kina a CVČ Drahovce . Jedná sa o zákazku
s nízkou hodnotou na projektové práce pre verejného obstarávateľa Obec Drahovce.
Stávajúci objekt Kultúrneho domu, kina a Centra voľného času je verejnou budovou
občianskej vybavenosti. Hlavný vstup do budovy je riešený z úrovne terénu vyrovnávajúcimi
schodmi a žiadny ďalší vstup do budovy nie je riešený bezbariérovo. Preto sa v obci
Drahovce rozhodli doplniť hlavný vstup pevným bezbariérovým prístupom.
1/ Predmet zákazky:
Verejné obstarávanie na projektové práce na zákazku „Rekonštrukcia hlavného vstupu
objektu KD, kina a CVČ Drahovce“
2/ Druh zákazky :
Služba, kategória 17, referenčné číslo CPC od 70300000-4 do 70340000-6
3/ Hlavné miesto poskytovania služieb:
Obec Drahovce – objekt Kultúrneho domu, kina a Centra voľného času, 922 41 Drahovce
4/ Stručný popis zákazky:
Vypracovanie projektovej dokumentácie na doplnenie bezbariérového prístupu k hlavnému
vstupu na objekte Kultúrneho domu, kina a Centra voľného času. Doplnenie bezbariérového
vstupu formou šikmej rampy k hlavnému vstupu riešenou v zmysle Vyhl. 532/2002
o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou
schopnosťou pohybu a orientácie vrátane nevyhnutných vyvolaných úprav v priestore podesty
a schodov hlavného vstupu.
Predpokladaný investičný náklad stavebných prác do 20 000,- € bez DPH
Popis predpokladaného rozsahu projektových prác
•
•
•

návrh riešenia
projekt stavby pre ohlásenie stavby resp. pre stavebné povolenie a realizáciu
rozpočet

Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

•

inžinierska činnosť pre vydanie stavebného povolenia

5/ Predpokladaná hodnota zákazky /projektových prác/:

Do 4 100,- € bez DPH . .
6/ Požiadavky na dodávku:
Termín dodania projektovej dokumentácie do: 22.12.2017
7/ Podmienky účasti:
Predkladania ponúk sa môžu zúčastniť všetci uchádzači, ktorí sú oprávnení poskytovať danú
službu a majú skúsenosti /s projektovými prácami obdobného charakteru/ s dodávkou
obdobných služieb. Vyžaduje sa predloženie dokladov na oprávnenie dodávať požadované
služby.
Predloženie ponuky vyžaduje obhliadku miesta dodania prác, ako aj konzultáciu so
zástupcom verejného obstarávateľa.
Ponuku, teda cenu za kompletnú dodávku uchádzač predloží v členení:
Cena bez DPH:
DPH:
Cena celkom:
Za celú dodávku diela.
Úspešným uchádzačom bude uchádzač s najnižšou cenou celkom. Úspešného uchádzača
vyzve verejný obstarávateľ pred podpisom Zmluvy o dielo na predloženie vyššie uvedených
dokladov o oprávnení .
8/ Trvanie zmluvy : podľa bodu 6, pri splnení vyššie uvedenej požiadavky verejného
obstarávateľa
9/ Lehota na predkladanie ponúk:
22.11.2017 do 10,00 hod elektronicky na adresu zástupcu verejného obstarávateľa:
urs@stonline.sk
10/ Dátum zverejnenia: Výzva je zverejnená na stránke obce dňa 14.11.2017 a následne
zaslaná trom vybraným záujemcom na predloženie ponúk .

Vypracoval: Ing. Milan Kakalík , zástupca verejného obstarávateľa
Dňa. 13.11.2017

