MESTO TRSTENÁ
Bernolákova 96/8, PSČ 028 01 Trstená

Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodanie služieb pre zákazku:
,, „Stavebný dozor“ pri realizácii stavby „Rekonštrukcia Mestského úradu
v Trstenej“ “
(postup zadávania zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 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
PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková,
zástupkyňa primátora
www.trstena.sk
(podľa § 7 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:
Vykonávanie stavebného dozoru pri realizácii stavby: ,,Rekonštrukcia Mestského
úradu v Trstenej“
3. Druh zákazky:
Služby.

4. Opis zákazky:
Predmetom zákazky je vykonávanie stavebného dozoru pri realizácii stavby
,,Rekonštrukcia Mestského úradu v Trstenej“.
Celkový predpokladaný rozpočtový náklad stavby je 753 955,60 eur s DPH /
628 296,33 eur bez DPH. Predpokladaná hodnota realizácie stavebných prác je cca 15
mesiacov.
Služby tvoriace predmet zákazky budú úspešným uchádzačom (mandatárom)
poskytované odo dňa účinnosti mandátnej zmluvy do termínu ukončenia stavebných
prác realizácie zákazky, pričom ukončením realizácie zákazky sa rozumie kolaudačné
konanie a v ňom vydané kolaudačné rozhodnutie po nadobudnutí jeho právoplatnosti
a protokolárne odovzdanie dokumentácie stavby mandantovi.
Termín uzavretia mandátnej zmluvy resp. nadobudnutie jej účinnosti bude až po
schválení finančných prostriedkov od Riadiaceho orgánu.
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Ako podklad pre predloženie cenovej ponuky bude slúžiť projektová dokumentácia
stavby, ktorá je dostupná k nahliadnutiu v pracovných dňoch /PO, UT, ŠTV: 07.30 –
15.30, STR: 07.30 – 17.00, PIA: 07.30 – 14.00/ na Mestskom úrade v Trstenej,
Oddelení výstavby a životného prostredia u kontaktnej osoby uvedenej v bode 1 tejto
výzvy.
5. Typ zmluvy, objednávka:
Mandátna zmluva podľa § 566 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 mandatárom (faktúrou), ktorej splatnosť bude do 30
dní odo dňa doručenia daňového dokladu.
Fakturácia bude vykonávaná na základe skutočne prestavaných a fakturovaných
nákladov stavby zhotoviteľom stavebných prác v pomere k celkovým zazmluvneným
nákladom stavby. Tento percentuálny podiel bude základom pre výpočet odmeny.
V predloženej cenovej ponuke budú zahrnuté všetky náklady, ktoré mandatár účelne
vynaloží pri plnení svojho záväzku.
Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu.
7. Miesto záujmového územia, dodania:
Ul. Bernolákova 96/8, 028 01 Trstená.
8. Predpokladaná hodnota zákazky:
12 900,00 € bez DPH.
9. Termín dodania:
Predpokladaný začiatok: od 9/2017
Predpokladaný koniec: do 12/2018
Úprava termínu je možná v závislosti od termínu realizácie stavby.
10. Lehota na predloženie ponúk:
Lehota na predloženie ponúk uplynie 17.03.2017 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
,, „Stavebný dozor“ pri realizácii stavby „Rekonštrukcia Mestského úradu
v Trstenej“ “, prípadne e-mailom 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.
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13. Podmienky účasti uchádzačov:
Predloženie fotokópie dokladu o odbornej spôsobilosti pre výkon činnosti stavebného
dozoru s odborným zameraním - pozemné stavby.
14. Doplňujúce informácie:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť zmluvu so žiadnym
z uchádzačov.
Verejný obstarávateľ požaduje dozorovanie stavby /jej návštevnosť/ v rozsahu min 3
krát v týždni.
V prípade potreby je možné predmetnú výzvu konzultovať s kontaktnou osobou
uvedenou v bode 1 tejto výzvy.
Mandátna zmluva bude s úspešným uchádzačom podpísaná len v prípade získania
dotácie od Riadiaceho orgánu.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť obchodný vzťah so žiadnym
z uchádzačov.
Viazanosť cenových ponúk je do 31.12.2017.

PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková
zástupkyňa primátora

Telefón
043/5310100

Fax
043/5310125

Bankové spojenie Číslo účtu
VÚB Dolný Kubín 18625-332/0200

IČO
314 897

E-mail
msu@trstena.sk

Internet
www.trstena.sk

