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Vec
Výzva na predloženie cenovej ponuky na zhotovenie realizačného projektu:
„Rekonštrukcia internátu“, Mokrohájska 1, Bratislava
Ako verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)
zadávame predmetnú zákazku na poskytnutie služby postupom podľa § 9 ods. 9 zákona
o verejnom obstarávaní.
Na základe uvedeného postupu zverejňujeme výzvu na predloženie cenovej ponuky
na predmet obstarávania opísaný v bode 2 tejto výzvy.
1. Základné identifikačné údaje
Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím,
Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava 4.
Zastúpený:
PhDr. Dušan P i r š e l - riaditeľ
Pre zmluvné a technická veci : Ing. Vlastimír H u l v a n
IČO: 00 603 457, DIČ : 2020919153
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie : Ing. Vlastimír Hulvan
Tel.:02/54131883, Mobil : 0911 474 004, E-mail: vlasto.hulvan@iprba.sk
2. Predmet zákazky :
Projektová dokumentáciu pre realizáciu stavby: „Rekonštrukcia internátu“,
Mokrohájska 1, Bratislava
2.1 Opis predmetu zákazky:
2.1.1
Digitálne zameranie existujúceho objektu v rozsahu nevyhnutnom, ako podklad k
spracovaniu realizačného projektu na predmet obstarania.
2.1.2
Spracovanie realizačného projektu na stavbu: Rekonštrukcia internátu“ v
primeranom rozsahu stanovenom prílohou pre realizačný projekt „Sadzobníka
UNIKA 2015“.
2.1.3
SO 01 „Vstup do budovy, vrátnica a jedáleň“ projekt: architektúra, statika,
elektroinštalácia, klimatizácia, ozvučenie, UK, zdravotechnika, slaboprúdové
rozvody a rozvod internetových sietí a projekt interiéru.

2.1.13

SO 02 „Rekonštrukcia internátnych izieb“ projekt: architektúra, elektroinštalácia,
sanitná inštalácia , ústredné kúrenie, slaboprúdové rozvody, vetranie sociálnych
buniek
Položkovitý rozpočet a súhrnný rozpočet .
Výkaz výmer pre verejné obstarávanie zhotoviteľa celej stavby (textové, CD)
Projekt odovzdať v 6-tich pare a 6 x CD
Zabezpečenie príslušných vyjadrení organizácií k projektovej dokumentácii
Zabezpečenie stavebného povolenie resp. ohlásenia stavby príslušnému stavebného
úradu podľa zákon 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
Spolupráca pri zabezpečení verejného obstarávania zhotoviteľa stavby (vysvetlivky
k projektovému riešeniu a realizačnému projektu celej stavby .
Zabezpečenie autorského dozoru projektanta počas realizácie stavby ako celku za
obdobie jej predpokladanej výstavby 07/2016 až 11/2017 v hodinovej sadzbe za
mesiac spolu počas výstavby. Koordinácia častí projektu.
Spolupráca pri spracovaní súťažných podkladov pre verejné obstarávanie
zhotoviteľa stavby.
Podklady k realizačnému projektu sú možné k nahliadnutiu pri obhliadke stavby.

2.2

Nomenklatúra KP : 742034

2.1.4

2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.1.9
2.1.10
2.1.11

2.1.12

2.3 Predpokladaná cena zamerania, projektových prác a inžinierskej činnosti je 17 500,00
€ bez DPH.
DPH je 3 500,00 € a cena s DPH je 21 000,00 €.
3. Preukázanie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní je:
3.1 Uchádzač musí v ponuke preukázať splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f)
zákona o verejnom obstarávaní predložením dokladu o oprávnení poskytovať služby, ktorý je
predmetom zákazky. Uchádzač preukazuje splnenie tejto podmienky účasti kópiou výpisu
z obchodného, alebo živnostenského registra, alebo odkazom na údaje zapísané v zozname
podnikateľov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie.
3.2 Uchádzač predloží min. 3 Referencie o realizácii projektov na stavby rovnakého, alebo
podobného charakteru ako je objekt stavby predmetu obstarávania. Zákazky nesmú byť staršie
ako 5 rokov.
3.3 Obstarávateľ doporučuje uchádzačovi vykonať obhliadku budúceho staveniska a prevzatie
podkladov a štúdiu vstupnej haly, vrátnice a jedálne.
4. Zdroj finančných prostriedkov
4.1 Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa
4.2 Finančné preddavky alebo zálohy, obstarávateľ neposkytuje.
5. Fakturácia a platby sa uskutočnia
5.1 Faktúra bude uhradená na základe platnej zmluvy. Úhrada faktúry sa uskutoční v lehote
do 30 dní od termínu doručenia faktúry objednávateľovi, prílohou ktorej bude potvrdený
obojstranne podpísaný protokol o odovzdaní a prevzatí diela, alebo jeho časti podľa
zmluvy.
6. Lehota dodania:
6.1. Požadované dokončenie projektových prác najneskôr do 50 dní od účinnosti zmluvy.

7. Ponuková cena
7.1 Pre stanovenie ceny platia podmienky podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.
7.2 Požaduje sa uviesť cena za dodanie celého predmetu zákazky v štruktúre.
7.2.1 Položku –digitálneho zamerania projektom dotknutej časti objektu.
2.2.1 Cena celkom vyjadruje kompletnú dodávku všetkých bodov predmetu plnenia
2.2.2 Hodinová zúčtovacia sadzba pre autorský dozor projektanta a spolupôsobenie
v oblasti verejného obstarávania
7.2.4 Cena celkom bez DPH:
2.2.3 Výška DPH:
2.2.4 Cena celkom s DPH :
8. Kritéria na vyhodnotenie ponúk a spôsob hodnotenia
8.1 Kritériom na hodnotenie ponúk je:
Cena za dodanie celého predmetu zákazky v € s DPH.
8.2 Úspešná bude ponuka s najnižšou cenou.
9. Lehota na predkladanie ponúk uplynie: 08.04.2016 12.00 hod.
9.1 Miesto predloženia ponuky: Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným
postihnutím, Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava na sekretariáte riaditeľa v pracovných
dňoch, v čase od 8.00 h do 14.00h. Ponuka predložená po tomto čase nebude otvorená a
bude vrátená uchádzačovi.
9.2 Forma doručenia ponuky:
9.2.1 Poštovou zásielkou alebo osobne, pričom platí termín prijatia ponuky do podateľne
verejného obstarávateľa – sekretariát riaditeľa.
9.2.1 Elektronickou poštou na e-mailovú adresu vlasto.hulvan@iprba.sk
9.3

Uchádzač môže predloženú ponuku do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk doplniť,
zmeniť a odvolať, na základe písomnej žiadosti do termínu stanoveného na predkladanie
ponúk.

10. Lehota viazanosti ponúk
Verejný obstarávateľ určuje lehotu viazanosti ponúk do : 30.06.2016.
11. Komunikácia a vysvetľovanie
11.1 Záujemca môže požiadať obstarávateľa písomne (aj E-mailom) o vysvetlenie
údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk najneskôr šesť pracovných
dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk
11.2 Verejný obstarávateľ poskytne vysvetlenie údajov uvedených vo výzve na
predkladanie ponúk bezodkladne všetkým záujemcom, najneskôr do troch
pracovných dní od doručenia žiadosti o vysvetlenie, ktoré doručí všetkým
zainteresovaným záujemcom.
11.3 Komunikácia a dorozumievanie sa uskutočňuje písomne, poštou, faxom,
elektronicky.
11.4 Umožnenie zamerania a obhliadky existujúcich objektov v termíne podľa
telefonickej dohody so zástupcom obstarávateľa denne. Kontaktná osoba uvedená
v bode 11.6. tejto výzvy.
11.5 Obhliadku predmetu obstarávania – existujúceho objektu a miesta realizácie
prác umožní záujemcom obstarávateľ podľa telefonického dohovoru denne:
od 8.00 do 14.00 Pri obhliadke pri zameraní objektu, obstarávateľ na požiadanie
umožní k nahliadnutiu existujúcu neúplnú a nekompletnú dokumentáciu.

Zodpovednou osobou za obstarávateľa je: Ing. Vlastimír Hulvan, Tel.:
02/54131883, Mobil:0911474004 FAX:02/54650063, email: vlasto.hulvan@iprba.sk
12. Rozdelenie predmetu obstarávania , komplexnosť dodávky
Uchádzač musí predložiť ponuku na celý rozsah prác predmetu obstarávania, ktorý je
špecifikovaný v bode 2. Čiastková ponuka nebude hodnotená ani prijatá.
11.6

13. Predloženie ponuky
13.1.1 Uchádzač predkladá ponuku v uzavretom obale osobne, alebo poštou, alebo
e-mailom, pričom rozhodujúci je termín doručenia ponuky verejnému
obstarávateľovi na protokole pošty oproti potvrdeniu o prevzatí s označením na
obálke:
13.1.2 Adresa a sídlo uchádzača.
13.1.3 Označená heslom.: „Projekt - Rekonštrukcia internátu“ NEOTVÁRAŤ
13.1.4 Miesto predloženia ponuky: Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so
zdravotným postihnutím, Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava.
13.1.5 Úvodný krycí list bude tvoriť súpis dokladov, podpísaný štatutárom uchádzača.
14.1.6 Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme v štátnom jazyku.
14.1.7 Náklady na ponuku znáša uchádzač, platné ponuky sa nebudú vracať uchádzačom,
zostanú ako súčasť dokumentácie verejného obstarávania u obstarávateľa.
14. Obsah ponuky
Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku, súčasťou ktorej musí byť:
14.1.2 Cena za dodanie celého predmetu zákazky v € s DPH (podľa bodu 7 Výzvy).
14.1.2 Kópiou výpisu z obchodného alebo živnostenského registra alebo odkazom na údaje
zapísané v zozname podnikateľov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie (podľa
bodu 3.1 Výzvy)
14.1.3 Min. 3 Referencie o realizácii projektov na stavby rovnakého, alebo podobného
charakteru ako je objekt stavby predmetu obstarávania (podľa bodu 3.2 Výzvy)
15. Doplňujúce informácie
15.1 Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční bez účasti uchádzačov. Oznámenie o výsledku
hodnotenia zašle verejný obstarávateľ všetkým uchádzačom bezodkladne po
vyhodnotení ponúk.
15.2 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou, obhliadkou a predložením ponuky
znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu
na výsledok zadávania zákazky.
Štúdia a dokumentácia k nahliadnutiu pri obhliadke stavby , kopírovanie za úhradu
v cene nákladov za rozmnoženie.
15.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej cena za dodanie
celého predmetu zákazky prevyšuje finančný limit určený verejným obstarávateľom
pre predmet zákazky, alebo neobsahuje všetky podklady uvedené v bode 14 tejto
výzvy, alebo ponuka je v rozpore s požiadavkami verejného obstarávateľa podľa
tejto výzvy.
V Bratislave dňa: 16. 03. 2016
PhDr. Dušan P i r š e l
riaditeľ
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