Výzva na predkladanie ponúk

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov, adresy a kontaktné miesto
Názov: Obec Drahovce
Poštová adresa: Hlavná 429/127, 922 41 Drahovce
IČO: 00312461
tel.č.: 033 7783133
Kontaktná osoba: Dipl. Ing. Juraj Klein
mail: oudrahovce@oudrahovce.sk
internetová adresa: http://www.drahovce.sk
zastúpený : NYX s.r.o., Šenkvická cesta č. 14, 902 01 Pezinok, pracovisko : Skladová ul. č.
6, 817 01 Trnava, mail: nyxsro@gmail.com

2. Predmet obstarávania
Technický dozor objednávateľa pre stavbu „Rekonštrukcia a prístavba hasičskej

zbrojnice Drahovce "
Kód CPV: 71520000 – 9

Stavebný dozor

3. Opis predmetu obstarávania
Predmetom obstarávania je Technický dozor objednávateľa – Rekonštrukcia a prístavba
hasičskej zbrojnice Drahovce v rozsahu prílohy č. 5 Sadzobníka pre navrhovanie
ponukových cien projektových prác a inžinierskej činnosti (UNIKA Bratislava) 2017,
základný súbor inžiniersko – projektových činností, bod 6 – Práce spojené s realizáciou
stavby a bod 7 Práce po dokončení stavby. Podľa výšky investičného nákladu stavby, ktorý
je do 150 000,- € bez DPH.
4. Miesto a termín uskutočnenia stavebných prác :
Miesto: Hasičská zbrojnica Drahovce
Termín poskytnutia služby dodania: 11 mesiacov od prevzatia staveniska až
protokolárneho odovzdania stavby
5. Komplexnosť dodávky:
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet obstarávania, podľa špecifikácie v bode 3.
6. Predpokladaná hodnota zákazky:
do 5 000,– € bez DPH
7. Poskytovanie súťažných podkladov:

Súťažné podklady verejný obstarávateľ neposkytuje, všetky informácie potrebné
k zostaveniu ponukovej ceny sú uvedené v bode 3 Výzvy.
8. Lehota na predkladanie ponúk:
Do 02.03.2018 do10,00 hod. elektronicky na adresu zástupcu verejného obstarávateľa
NYX s.r.o., nyxsro@gmail.com
s heslom: „Technický dozor objednávateľa pre Rekonštrukciu a prístavbu hasičskej
zbrojnice Drahovce.

9.

Podmienky financovania predmetu obstarávania:
Predmet obstarávania bude financovaný z prostriedkov rozpočtu obce, verejný
obstarávateľ neposkytuje zálohové platby, splatnosť faktúr do 30 dní od doručenia
faktúry objednávateľovi.

10. Podmienky účasti uchádzačov:
Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32
ods. 1 písm. f) - je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať službu, podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Splnenie podmienky
uchádzač preukáže dokladom o oprávnení poskytovať službu stavebný dozor.

11. Ďalšie požiadavky na obsah ponuky:
Predkladania ponúk sa môžu zúčastniť všetci uchádzači, ktorí sú oprávnení poskytovať
danú službu a majú skúsenosti s dodávkou obdobných služieb. Vyžaduje sa predloženie
dokladov na oprávnenie dodávať požadované služby.
12. Kritéria na hodnotenie ponúk

Ponuku, teda cenu za kompletnú dodávku uchádzač predloží v členení:
Cena bez DPH:
DPH:
Cena celkom:
Úspešným uchádzačom bude uchádzač s najnižšou cenou celkom za celý predmet
obstarávania. Úspešného uchádzača vyzve verejný obstarávateľ pred podpisom
Mandátnej zmluvy na predloženie vyššie uvedených dokladov o oprávnení .
Prílohou tejto Výzvy na predloženie ponúk je Mandátna zmluva.

Všetky doklady musia byť predložené v štátnom jazyku.

13. Ďalšie informácie
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak
nebudú zodpovedať finančným možnostiam verejného obstarávateľa.

V Trnave, dňa 22.02.2018
Bc. Helena Vlkolinská

MANDÁTNA ZMLUVA
na výkon technického dozoru a odborného poradenstva uzavretá podľa § 566 a nasl.
Obchodného zákonníka medzi týmto zmluvnými stranami

I.
ZMLUVNÉ STRANY
Mandant:

Obec Drahovce
Hlavná 429/127, 922 41 Drahovce

IČO:

00312461

DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Štatutárny zástupca:

Dipl. Ing. Juraj Klein starosta obce

Mandatár:
IČO:
DIČ:
Štatutárny zástupca:
II.
PREDMET ZMLUVY
(1) Mandatár sa zaväzuje, že pre mandanta bude vykonávať výkony stavebného dozoru podľa
odporúčaného obsahu a rozsahu podľa prílohy č.5 sadzobníka pre navrhovanie ponukových

cien projektových a inžinierskych činností UNIKA na stavbe: „Rekonštrukcia a prístavba
hasičskej zbrojnice Drahovce“ v rozsahu uvedenom v tejto zmluve.
(2) Stavba, na ktorej bude mandatár vykonávať stavebný dozor, bude určená v zmluve o dielo
s dodávateľom stavebných prác.
(3) Mandant sa zaväzuje, že uhradí dohodnutú cenu za vykonané práce a poskytne mandatárovi
dojednané spolupôsobenie

III.
SPÔSOB USKUTOČNENIA PRÁC

(1) Stavebný dozor bude vykonávať každý druhý deň (pondelok, streda, piatok) priamo na
stavbe. Vyhodnotenie prác bude vykonané týždenne vždy v pondelok. V prípade havarijných
situácií pri realizácií budú informácie mandantovi odovzdané okamžite.
(2) Pri vykonávaní prác bude mandatár dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické
normy, dojednania tejto zmluvy a bude sa riadiť východzími podkladmi mandanta, zápismi
a dohodami zmluvných strán na štatutárnej úrovni a vyjadreniami verejnoprávnych orgánov
a organizácií.
(3) Mandant je povinný odovzdať včas mandatárovi veci a informácie, potrebné na zriadenie
záležitosti, pokiaľ z ich povahy nevyplýva, že ich má obstarať mandatár. Ak vyžaduje
zriadenie záležitosti uskutočnenie právnych úkonov v mene mandanta, je tento povinný
mandatárovi na jeho požiadanie vystaviť včas písomné plnomocenstvo.
(4) Mandatár bude vykonávať svoju činnosť na stavbe formou „trvalého stavebného dozoru“, t.j.
v priebehu celej doby prípravy a výkonu prác súvisiacich s jej realizáciou, a to vždy v čase
podľa potreby prítomnosti mandatára na stavbe. Pri neporušovanom priebehu niektorého
stavebného procesu alebo pri časových sklzoch vo výstavbe a pod., musí byť jeho prítomnosť
zabezpečená aj v dňoch pracovného pokoja alebo voľna, prípadne i v noci. Po ukončení
stavby mandatár spolu s mandantom prevezmú dokončenú stavbu a vyhotovia zápis
o prevzatí stavby.

IV.
ČAS PLNENIA

Mandatár sa zaväzuje, že vykoná predmet dojednaný v rozsahu a obsahu čl. II. tejto zmluvy od
odovzdania a prevzatia staveniska až do úplného ukončenia diela

V.
SPOLUPÔSOBENIE MANDANTA

(1) Mandant sa zaväzuje, že poskytne mandatárovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné doklady
(zmluvu o dielo na zhotovenie stavby) v lehote do termínu odovzdania staveniska.

(2) Mandant sa zaväzuje zabezpečiť súčinnosť zhotoviteľa (príslušnej zmluvy o dielo na stavbu
uvedenú v čl. II bod 1 tejto zmluvy) podľa požiadaviek mandatára a stavebného zákona.
VI.
ODMENA MANDATÁRA

(1) Odmena za činnosť mandatára podľa tejto zmluvy je dojednaná dohodou zmluvných strán
a vychádza z investičného nákladu stavby, ktorý bol daný verejným obstarávaním
a sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností
UNIKA.
(2) Dohodnutá odmena je 5 000,00. EUR (slovom: päťtisíc €) .
(3) V odmene mandatára sú už zahrnuté všetky náklady, ktoré mandatár účelne vynaloží pri
plnení svojho záväzku.

VII.
PLATOBNÉ PODMIENKY
(1) Mandatár má povinnosť vyhotoviť a doručiť mandantovi faktúru za práce podľa tejto zmluvy
najneskôr do 31.12.2015.
(2) Mandant má povinnosť vyplatiť faktúru najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia faktúry
mandantovi.
(3) V prípade omeškania úhrady faktúry mandantom platia ustanovenia Obchodného zákonníka.
To isté platí, ak je v omeškaní mandatár s odovzdaním/resp. vykonaním prác.

VIII.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY
(1) Mandatár zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude vykonaný podľa zmluvy o dielo na
stavbu „Rekonštrukcia a prístavba hasičskej zbrojnice Drahovce“ v súlade s technickými
a právnymi predpismi a podľa ustanovení tejto zmluvy.
(2) Mandatár nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od
mandanta a mandatár ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť.
IX.
VŠEOBECNÉ DAJEDNANIA
(1) Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou ako i nároky
zmluvných strán z tejto mandátnej zmluvy vzniknuté, sa riadia príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka o mandátnej zmluve, ako i príslušnými všeobecnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka.
(2) Táto zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po jednom
vyhotovení.

V Drahovciach

..............................................................
mandant

V Drahovciach

.............................................................
mandatár

