MESTO T R S T E N Á
Bernolákova 96/8, PSČ 028 01 Trstená

Výzva na predloženie cenovej ponuky pre zákazku:
„ Projektová dokumentácia stavby ,,HISTORICKO - KULTÚRNO - PRÍRODNÁ CESTA
OKOLO TATIER – TRSTENÁ II. etapa” ”
(postup zadávania zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a
o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoVO“))
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie :
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Štatutárny zástupca:
Web:
Druh verejného obstarávateľa:
Kontaktná osoba:
E – mail:
Telefón:
Fax:

Mesto Trstená
Bernolákova 96/8, 028 01 Trstená
00 314 897
2020571806
Ing. Juraj Bernaťák, primátor
www.trstena.sk
(podľa § 6 ods. 1 písm. b) ZoVO)
Mgr. Jozef Polakevič
jozef.polakevic@trstena.sk
+421 43 5310 105, 0910 906 482
+421 43 5310 125

2. Predmet zákazky:
Projektová dokumentácia stavby ,,Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier –
Trstená II. etapa“
3. Druh zákazky:
Služby

4. Opis zákazky:
Predmetom zákazky je vypracovanie:
- projektovej dokumentácie pre územné konanie,
- projektovej dokumentácie pre stavebné konanie a realizáciu stavby vrátane výkazu
výmer a rozpočtu.
Projektová dokumentácia pre územné konanie bude vypracovaná v počte 8
kompletných sád a taktiež v elektronickej verzii na 2 CD nosičoch. Projektová
dokumentácia pre stavebné konanie a realizáciu bude vypracovaná v počte 8
kompletných sád vrátane výkazu výmer a rozpočtu a taktiež v elektronickej verzii na 2
CD nosičoch. Súčasťou predloženej cenovej ponuky bude v cene zahrnutý aj
,,Autorský dozor“, ktorý upravuje zákon č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach
súvisiacich s autorským právom (autorský zákon), ktorý bude spracovateľ PD
vykonávať počas realizácie stavby.
Projektová dokumentácia musí minimálne obsahovať všetky technické výkresy
v súlade s STN a EN, ktorá bude pozostávať z nasledovných predpokladaných
stavebných objektov:
1. SO 01 Spevnené plochy
2. SO 02 Most (y)
3. SO 03 Drobná architektúra
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Predpokladané členenie stavby a rozsah profesií môžu byť upravené počas realizácie
zákazky, na základe odborného posúdenia zhotoviteľa projektu a odsúhlasení
objednávateľa. Členenie v tomto zadaní obsahuje len orientačný rozsah.
Ako podklad bude slúžiť:
- Príloha č. 1 - situačný výkres s vyznačeným návrhom trasy cyklotrasy
na stiahnutie z:
www.trstena.sk/files/situacia.pdf
5. Typ zmluvy:
Zmluva o dielo podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení
neskorších predpisov.
6. Obchodné podmienky:
Platba bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku na základe
daňového dokladu vystaveného dodávateľom (faktúrou), ktorej splatnosť bude do 30
dní odo dňa doručenia daňového dokladu. Faktúra bude doručená až po prevzatí
predmetu zákazky formou preberacieho protokolu.
Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu.
7. Miesto záujmového územia:
Trstená
8. Predpokladaná hodnota zákazky:
15 000 € bez DPH
9. Termín dodania:
PD pre územné konanie: do 15.05.2015
PD pre stavebné konanie a realizáciu: do 15. 08. 2015
10. Lehota na predloženie ponúk:
Lehota na predloženie ponúk uplynie 23.02.2015 o 12:00 hod.
Cenovú ponuku je potrebné doručiť v uvedenej lehote poštou alebo osobne v uzavretej
obálke na adresu: Mesto Trstená, Bernolákova 96/8, 028 01 Trstená s názvom „PD
Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier – Trstená II. etapa – NEOTVÁRAŤ“,
prípadne emailom na adresu jozef.polakevic@trstena.sk.
11. Kritérium vyhodnotenia ponúk:
Najnižšia cena s DPH.
12. Obsah ponuky:
Cenová ponuka s uvedením ceny bez DPH, výšky DPH, ceny s DPH. Ak uchádzač nie
je platca DPH, uvedie konečnú cenu.
Ďalej bude cenová ponuka obsahovať: Návrh Zmluvy o dielo.
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13. Podmienky účasti uchádzačov:
Predloženie dokladu o oprávnení podnikať alebo dokladu o zapísaní v profesijnom
zozname vedenom profesijnou organizáciou v predmete zákazky – fotokópiu.
14. Doplňujúce informácie:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť zmluvu so žiadnym
z uchádzačov.
V prípade potreby je možné dohodnúť obhliadku miesta realizácie s kontaktnou
osobou uvedenou v tejto výzve, ako aj požiadať vysvetlenie výzvy.

Ing. Juraj Bernaťák
primátor
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