Obec Liptovská Anna
Liptovská Anna 20, 032 23 Liptovská Sielnica
Výzva na predkladanie ponúk
podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Obec Liptovská Anna
IČO: 00315371
Sídlo: Liptovská Anna 20, 032 23 Liptovská Sielnica
Krajina: Slovenská republika
Kontaktná osoba: Mgr. Jana Mikulová
Telefón: 00421 948 569 434
E-mail: mikulova@torvo.sk
2. Názov predmetu zákazky: „Stavebný dozor – obec Liptovská Anna“.
3. Opis predmetu zákazky:
Predmetom zadania zákazky je zabezpečenie služby „Stavebný dozor“ na akciu Projekt pozemkových
úprav Liptovská Anna - Spoločné zariadenia a opatrenia, ktorej predpokladaná hodnota je 909 730,59
- € bez DPH.
Stavebný dozor vykonáva nasledovné činnosti:
• sleduje spôsob a postup výstavby - či sa stavba uskutočňuje podľa schválenej
projektovej dokumentácie a podľa stavebného povolenia;
• dozerá na použitie správnych a kvalitných materiálov a výrobkov ako aj na ich
odborné uskladnenie;
• kontroluje dodržiavanie odporúčaných technologických postupov;
• dozerá na riadnu inštaláciu a prevádzku technického vybavenia na stavbe, vhodnosť
ich použitia a odborné ukladanie strojov a zariadení;
• vplýva na odstránenie nedostatkov, ktoré na stavbe zistil. Ak ich nemožno odstrániť v
rámci výkonu stavebného dozoru, bezodkladne ich oznámi stavebnému úradu;
• dohliada na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, na bezpečnosť staveniskovej
prevádzky vzhľadom na okolie - či nedochádza k ohrozeniu alebo poškodeniu
životného prostredia a či nie sú ohrozené iné verejné záujmy;
• sleduje vedenie stavebného denníka po celý čas výstavby, od prvého dňa prípravných
prác na stavenisku až po odstránenie nedostatkov skutočného realizovania stavby
podľa podmienok kolaudačného rozhodnutia;
• priebežne kontroluje časti diela, ktoré sa v ďalšom postupe zakryjú alebo sa stanú
neprístupnými, sleduje preberanie prác a eviduje výsledky kontrol v stavebnom
denníku, vyžaduje doklady o preukázaní zhody výrobkov na stavbu;
• dáva súhlas na začatie realizácie rozličných prác a v prípade nedodržania
technologických postupov, príslušných noriem, kvality prác, nedodržania bezpečnosti
práce alebo podmienok stavebného povolenia môže realizáciu stavebných prác aj
zastaviť;
• v spolupráci s autorom stavebného diela rieši technické otázky (napr. nevyhnutné
zmeny), pričom v plnej miere zastupuje investora tak, aby celkové náklady stavby
neprekročili schválený rozpočet, nepredlžovala sa lehota výstavby a nezhoršovali sa
parametre stavby;
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kontroluje vecnú a cenovú správnosť oceňovaných podkladov a platobných dokladov,
aby sa stavebníkovi účtovali len tie práce a dodávky, ktoré boli skutočne zrealizované;
po ukončení stavby pripraví podklady na odovzdanie a prevzatie dokončenej stavby;
kontroluje vypratanie staveniska;
zúčastňuje sa na kolaudačnom konaní a dozerá na odstránenie kolaudačných chýb. Pre
stavebníka zabezpečí vydanie kolaudačného rozhodnutia.

4. Miesto dodania predmetu zákazky: Obec Liptovská Anna, Liptovská Anna 20, 032 23 Liptovská
Sielnica
5. Predpokladaná hodnota zákazky: 9 097,31 Eur bez DPH.
6. Klasifikácia CPV: Hlavný slovník verejného obstarávania: 71520000 -9 Stavebný dozor

7. Jazyk ponuky: Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
8. Mena: EUR.
9. Rozdelenie predmetu zákazky: Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky formou
elektronickej ponuky.
10. Možnosť predloženia variantných riešení: Nie.
11. Typ zmluvy: S úspešným uchádzačom bude uzavretá Mandátna zmluva, podľa § 566 Obchodného
zákonníka Č . 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Zmluva s úspešným uchádzačom bude
uzatvorená na základe výsledku vyhodnotenia ponúk po overení verejného obstarávania riadiacim
orgánom.
12. Trvanie zmluvy:
• od riadneho odovzdania staveniska dodávateľovi stavby investorom
• do ukončenia realizácie projektu v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP.
13. Hlavné podmienky financovania:
Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov Ministerstva pôdohospodárastva SR z programu
štrukturálnych fondov EÚ agentúrou PPA.
14. Lehota na predkladanie ponúk: Ponuky je potrebné doručiť v lehote do 25.09.2015 do 10.00
hod. elektronicky na adresu mikulova@torvo.sk. Predmet „Stavebný dozor – obec Liptovská Anna“.
15. Lehota viazanosti ponúk: 31.03.2016.
16. Kritériá na hodnotenie ponúk: najnižšia cena bez DPH – 100 %.
Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách
v znení neskorších predpisov. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v €.
Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu
uvedie v zložení:
- navrhovaná zmluvná cena bez DPH
- sadzba DPH a výška DPH,
- navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.
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Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie
je platcom DPH, upozorní.

17. Podmienky účasti:

Doklady potrebné na preukázanie podmienok účasti:
• § 26 ods. 1 písm. f) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať službu - dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné
práce alebo poskytovať službu – musí byť originál nie starší ako tri mesiace ku dňu
lehoty na predkladanie ponúk, alebo jeho fotokópia.
Zdôvodnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 6 zákona: Dôvod požadovania
stanovenej podmienky účasti vyplýva zo zákona a zároveň bude zabezpečené, že
zmluva bude uzatvorená len s takým uchádzačom, ktorý je spôsobilý na uspokojivé
plnenie zmluvy
•

§ 28 ods. 1 písm. g) údaje o vzdelaní a odbornej praxi riadiacich zamestnancov,
osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác alebo za poskytnutie služby.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
doklad preukazujúci, že uchádzač má k dispozícii osobu, ktorá má autorizačné
osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky pre činnosť stavebného dozora.
Uchádzači predložia osvedčenie v závislosti od vzdelania nasledovne:
o Technik (osoba so stredoškolským vzdelaním) predloží osvedčenie o vykonaní
odbornej skúšky pre činnosť stavebného dozora so zameraním inžinierske alebo
pozemné stavby
o Inžinier (osoba s vysokoškolským vzdelaním), ktorému bolo osvedčenie vydané
do 1.1.2009 predloží osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky pre činnosť
stavebného dozora so zameraním inžinierske alebo pozemné stavby
o Inžinier (osoba s vysokoškolským vzdelaním), ktorému bolo osvedčenie vydané
po 1.1.2009 predloží osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky pre činnosť
stavebného dozora bez zamerania.
Doklad musí byť fotokópia s pečiatkou a podpisom majiteľa a musí byť vydané podľa
zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných
inžinieroch v znení neskorších predpisov. Verejný obstarávateľ bude akceptovať aj
ekvivalent tohto osvedčenia.
Zdôvodnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 6 zákona: Dôvodom požadovania
stanovenej podmienky účasti je preukázanie odborného vedenia stavby.

18. Obsah ponuky
Ponuka musí obsahovať:
a) doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa bodu 17 tejto výzvy,
b) cenovú ponuku na predmet zákazky s kalkuláciou ceny
19. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:

Splnenie podmienok účasti bude posudzované v súlade s obsahom tejto výzvy. Z verejného
obstarávania bude vylúčený uchádzač, ktorý v ponuke nepredložil doklady preukazujúce:
• splnenie podmienok účasti podľa bodu 17 tejto výzvy,
• predložil neplatné doklady,
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•

nepredložil požadované doklady alebo informácie,
poskytol nepravdivé alebo skreslené informácie.

20. Vyhodnotenie ponúk:

Verejný obstarávateľ pridelí maximálny počet bodov ponuke uchádzača s najnižšou
navrhovanou cenou a pri ostatných ponukách sa určí úmerou. Hodnotenie ceny ostatných
ponúk sa vyjadrí ako podiel najnižšej ceny platnej ponuky a ceny príslušnej vyhodnocovanej
ponuky, prenásobený maximálnym počtom bodov pre uvedené kritérium.
Verejný obstarávateľ vypracuje súhrnné vyhodnotenie ponúk. Na základe vyhodnotenia ponúk
bude identifikovaný úspešný uchádzač. Výsledok vyhodnotenia ponúk bude písomne oznámený
uchádzačom.
21. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ môže zrušiť postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:
 nebude predložená ani jedna ponuka,
 ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám,
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť túto súťaž v ktorejkoľvek fáze obstarávania.

V Liptovskej Anne, 16.09.2015

.......................................................................
Ivan Bella
starosta

