Výzva na predloženie cenovej ponuky v rámci zákazky / s názvom: Šarišská Trstená –
zásobovanie vodou

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: Obec Šarišská Trstená
Verejný obstarávateľ v zmysle §7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
len “ZVO”):
Názov verejného obstarávateľa. Obec Šarišská Trstená
Sídlo: Šarišská Trstená 42, 082 14 Šarišská Trstená
Štatutárny zástupca: Jaroslav Fogaš
IČO: 00690589
DIČ: 2021302976
IČ DPH:
Tel.: 051/799 77 19
E-mail: obecstrstena@gmail.com
Internetová stránka: www.obecsariskatrstena.sk
Bankové spojenie: Prima banka
Číslo účtu.: SK26 5600 0000 0088 9916 5001
2. Miesto predloženia/doručenia ponuky:
PHZ tender, s. r. o.
Novomeského 19
058 01 Poprad
Adresa na predloženie ponuky: Široká 49, 058 01 Poprad

3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky:
Mgr. Michaela Galdunová – splnomocnená osoba pre VO
info@obstaravame.sk
0908 707 626
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4. Predmet obstarávania: Predmetom zákazky je poskytnutie projektovej dokumentácie pre
stavbu: ,,Šarišská Trstená – zásobovanie vodou“ pri výstavbe vodovodu cez obec Šarišská
Trstená najkratšou možnou trasou k rómskej osade rozvodným potrubím DN 100mm po obci
k jednotlivým odberateľom v MRK. Výber poskytovateľa služby - stavebného dozoru na
stavbe s predmetom zákazky na vybudovanie vodovodnej siete vrátane prípojok, v obci
Šarišská Trstená.
5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Zmluva o dielo podľa §
536 a násl. Obchodného zákonníka. (ďalej len „Zmluva“).
6. Špecifikácia predmetu zákazky kódy CPV :
CVP KÓD:
•
•
•
•
•

-

71321000-4 Inžinierske projektovanie mechanických a elektrických inštalácií budov
71321300-7 Konzultačné služby týkajúce sa inštalácií potrubí
71242000-6 Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov
71248000-8 Dohľad nad projektom a dokumentáciou
71320000-7 Inžinierske projektovanie

7.Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania): Podrobný opis predmetu
zákazky (predmetu obstarávania): Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej
dokumentácie skutočného vyhotovenia.
Dokumentácia spracovaná po dokončení stavby so zakreselením všetkých zmien, ktoré sa
zrealizovali pri zhotovení diela, odsúhlasené stavebným úradom. Počas výstavby dochádza k
ručnému zakresľovaniu zmien, ktoré je potrebné sprehľadniť vyhotovením nových originálov
spracovateľom realizačného projektu. Podľa tejto dokumentácie je možné sa orientovať pri
neskorších poruchách v objekte a pri zmenách užívania stavby.
Dokumentácia musí obsahovať všetky časti ako realizačný projekt (je potrebné ju zachovať
počas celej existencie stavby).
Je podkladom pre kolaudačné rozhodnutie.
1. Dokumentácia skutočného realizovania stavby, obsahuje najmä:
1. údaje o druhu, účele a mieste stavby, meno a priezvisko (názov) a adresu (sídlo)
vlastníka stavby, parcelné čísla stavebného pozemku podľa katastra nehnuteľností s
uvedením vlastníckych alebo iných práv a údaje o rozhodnutiach o stavbe, ak sa
rozhodnutia nezachovali, aspoň približný rok dokončenia stavby,
2. situačný výkres súčasného stavu územia v mierke katastrálnej mapy so zakreslením
polohy stavby a vyznačením väzieb na okolie, najmä odstupu od hraníc susedného
pozemku od susedných stavieb a prepojenia na pozemné komunikácie a siete
technického vybavenia, v odôvodnených prípadoch môže stavebný úrad uložiť
spracovanie situačného výkresu v podrobnejšej mierke,
3. výsledný operát merania a zobrazenia skutočného vyhotovenia stavby,
4. stavebné výkresy v mierke 1:200, prípadne v mierke 1:100 alebo1:50, vypracované
podľa skutočného realizovania stavby, s príslušný pôdorysmi, rezmi a pohľadmi, s
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opisom všetkých priestorov a miestností podľa súčasného spôsobu užívania s
vyznačením ich rozmerov a plošných výmer,
5. technický opis stavby a jej vybavenia, základné údaje o technických parametroch
technologických a ekologických zariadení.
Predmet zákazky, t.j. dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby, bude dodanyý v
slovenskom jazyku v tlačenej forme v počte vyhotovení 8 ks a v elektronickej forme
na elektronickom neprepisovateľnom médiu v počte vyhotovení 1 ks.

Obec Šarišská Trstená sa nachádza severovýchodne nad mestom Prešov vo vzdialenosti cca
20 km. Územie obce má mierny spád k toku Trstianka. Obec je zastavaná rodinnými domami
(RD) a má čiastočne vybudovaný vodovod, iba zachytenie prameňov s prepadom do potoka
Trstianka a prívodné potrubie do vodojemu bez vodojemu.
Nakoľko nie je vybudovaný vodojem ani riešená úprava vody je potrebné vybudovať
vodojem a úpravňu vody, kde bude umiestnená vodomerná zostava pre meranie spotreby
pitnej vody. Súčasťou realizácie týchto prác bude aj vybudovanie elektrickej NN prípojky k
vodojemu.
Obec je zásobovaná štyrmi vodovodnými radmi rad A, rad B, rad C, a C1, ktoré robia
najkratšiu možnú trasu k rómskej osade.

8.Predpokladaná hodnota zákazky: 6133,33 EUR bez DPH
9. Miesto dodania predmetu zákazky: Obec Šarišská Trstená, Šarišská Trstená 42, 082 14
10.Financovanie predmetu zákazky:
Predmet obstarávania – zákazka bude financovaná z dotácie zo zdrojov operačného programu:
Ľudské zdroje (spolufinancovaná z Európskeho fondu regionálneho rozvoja), poskytovateľ
pomoci: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, v zastúpení:
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.
Kód projektu v ITMS2014+:312061APD9
Výzva - kód Výzvy: OPLZ-PO6-SC611-2020-1
Prioritná os: 6. Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných
rómskych komunít
Investičná priorita: 6.1 Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie
zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach
Špecifický cieľ: 6.1.1 Rast počtu domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania
Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky, splatnosť faktúry je 60 dní od jej doručenia
verejnému obstarávateľovi.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať takú finančnú ponuku, ktorej výška na
dodanie predmetu zmluvy je vyššia ako limit výdavkov pre oprávnené aktivity určený v
schválených dokumentoch. Úhrada sa uskutoční na základe predložených faktúr prevodom
finančných prostriedkov z účtu verejného obstarávateľa na účet dodávateľa.
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11.Lehota na predloženie ponuky: 07.06.2021 do 15:00 hod
12.Spôsob predloženia ponuky: poštou, emailom alebo osobne
13.Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia
ponúk: jediným kritériom hodnotenia ponúk je najnižšia cena s DPH za predmet zákazky.
Každá ponuka bude vyhodnotená samostatne, priradením poradia s tým, že uchádzač s
najlepšou ponukou – najnižšou cenou za daný predmet zákazky dostane priradené prvé miesto
a ďalším v poradí budú priradené miesta podľa výšky navrhovanej ceny. Cenovú ponuku
uchádzača s najnižšou cenou, ktorý splnil požiadavky účasti verejný obstarávateľ vyhodnotí
ako úspešnú. Verejný obstarávateľ takúto cenovú ponuku príjme a ostatným uchádzačom
oznámi, že v procese verejného obstarávania neuspeli.
15.Pokyny na zostavenie ponuky: (uviesť formu, počet vyhotovení, jazyk, spôsob označenia
ponuky, možnosť, resp. nemožnosť variantného riešenia,)
Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň,
telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením predmetu
zákazky na ktorú sa ponuka predkladá – odporúčanie predloženia.
Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk (presne špecifikovať podľa
určených kritérií)
Fotokópia dokladu o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu resp. uskutočňovať
stavebné práce. U právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u fyzických osôb
napr. výpis zo živnostenského registra (stačí fotokópia) v prípade, že uchádzač predloží
ponuku na základe zákazky zverejnenej na webovom sídle verejného obstarávateľa.
15.Otváranie ponúk: 07.06.2021 PHZ tender, s.r.o. Poprad 15:30
16.Postup pri otváraní ponúk: otváranie ponúk je neverejné
17.Lehota viazanosti ponúk: 31.12.2021
18.Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi:
Mgr. Michaela Galdunová PHZ tender, s.r.o. info@obstravame.sk 0908 707 626 osoba
zodpovedná za VO
Jaroslav Fogaš – starosta obce, Šarišská Trstená obecstrstena@gmail.com, 0907 925 334
19. Spôsob a miesto na predloženie ponúk
Ponuky je potrebné predkladať v listinnej alebo elektronickej e-mailovej podobe
Ponuku v listinnej podobe uchádzač predloží na adresu :
PHZ Tender, s. r. o.
Široká 49, 058 01
058 01 Poprad
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Ponuka musí byť označená nápisom: Šarišská Trstená - zásobovanie vodou– projektová
dokumentácia - NEOTVÁRAŤ
V e-mailovej podobe uchádzač predloží ponuku na adresu: info@obstaravame.sk
Predmet e-mailu: Šarišská Trstená - zásobovanie vodou– projektová dokumentáciaNEOTVÁRAŤ
Na obale musí byť viditeľne označený odosielateľ – predkladateľ ponuky / uchádzač
(názov, sídlo, adresa).

20. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ bude pred podpisom Zmluvy požadovať od úspešného uchádzača ďalšie
doklady:
•

Fotokópiu dokladu o oprávnení poskytovať službu na vyššie uvedený predmet
zákazky.

•

Návrh Zmluvy podľa bodu 5. tejto výzvy.

S úctou,

.........................................
Dátum, podpis, pečiatka
Prílohy:
Príloha č.1 - „vzor Zmluvy“
Príloha č. 2 – Návrh na plnenie kritéria
Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie
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