Súťažné podklady
na vypracovanie ponuky na predmet zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona číslo 25/2006 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní ) – zákazka na poskytnutie služby:
„ Stavebný dozor v rámci realizácie stavby – Kolonádový most cez Váh v Piešťanoch –
promenáda kultúr “.
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie: Mesto Piešťany
IČO: 612 031
Adresa organizácie: Mestský úrad, Námestie SNP 3, 921 45 Piešťany
Kontaktná osoba: Ingrid Ličková,
Telefón: 033/7765463
; Fax: 033/7765444; e-mail: investicie@piestany.sk
Druh zákazky: Zákazka na poskytnutie služby podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom
obstarávaní
Typ zmluvy: Zmluva o poskytnutí stavebného dozoru
2. Názov a opis predmetu zákazky:
Stavebný dozor v rámci realizácie stavby „Kolonádový most cez Váh v Piešťanoch –
promenáda kultúr“ v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších zmien a
doplnkov (Stavebný zákon). Stavebný dozor bude vykonávať vedenie uskutočňovania
stavby. Vedením uskutočňovania stavby sa rozumie organizovanie, riadenie a
koordinácia stavebných prác a iných činností na stavenisku a na stavbe, sledovanie
spôsobu a postupu uskutočňovania stavby, zodpovednosť za súlad priestorovej polohy s
dokumentáciou stavby a za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na
výstavbu.
Náplň činnosti stavebného dozoru:
2.1. vykonávať kontrolu a zabezpečovať :
• spôsob a postup uskutočňovania stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana
zdravia pri práci,
• riadnu inštaláciu a prevádzku technického vybavenia na stavbe,
• odborné ukladanie stavebných výrobkov a hmôt a vhodnosť ich použitia,
• odborné ukladanie strojov a zariadení,
• vedenie stavebného denníka,
2.2. zodpovedať :
• za súlad priestorovej polohy stavby s projektovou dokumentáciou,
• za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu
2.3. spolu zodpovedať za dodržanie podmienok rozhodnutí vydaných na uskutočnenie
stavby,
2.4. vplývať na odstránenie závad, ktoré na stavbe zistil. Ak nie je možné závady
odstrániť v rámci výkonu stavebného dozoru, bezodkladne ich oznámiť príslušnému
stavebnému úradu,
2.5. bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o všetkých závažných
okolnostiach v realizácii stavby.
Stavebný dozor bude vykonávať aj tieto činnosti, súvisiace so zhotovovaním
špeciálnych prác pre stavbu:
 odovzdanie staveniska alebo montážneho pracoviska príslušnému zhotoviteľovi,
 vyžiadanie, kontrolu a evidenciu dokladov o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu,
 kontrolu, či zhotovitelia vykonali predpísané a dohodnuté skúšky materiálov,
konštrukcií a zariadení,

 kontrolu výsledkov a evidovanie dokladov o vykonaných skúškach,
 vyžiadanie a evidenciu správ o vykonaní odborných prehliadok a odborných skúšok
(bývalých revíznych správ) u vyhradených technických zariadení,
 vyžiadanie a evidenciu dokladov o vykonaní úradných skúškach vyhradených
technických zariadení (ak sa mali vykonať),
 spracovávanie dokladov potrebných pre komunikáciu a vyúčtovanie mesačných
výkazov s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi Mestom
Piešťany a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky,
 kontrolu priebehu realizácie prác a dodržiavanie zmluvných podmienok stanovených
zmluvou o dielo medzi verejným obstarávateľom a zhotoviteľom stavby „Kolonádový
most cez Váh v Piešťanoch – promenáda kultúr“ v súlade so Zmluvou o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku medzi objednávateľom (Mestom Piešťany) a
Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky,
 všetku potrebnú súčinnosť v rámci kolaudácie stavby a jej odovzdanie do užívania.
Verejný obstarávateľ požaduje vykonávať stály stavebný dozor na stavbe – doba
realizácie stavby:
Začatie: 01.05.2015
Ukončenie: 31.10.2015
Dátum začiatku realizácie diela je len orientačný a bude upravený vzhľadom na
vyhodnotenie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP) a
následnej kontroly procesu verejného obstarávania zo strany riadiaceho orgánu –
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.
Dátum ukončenia realizácie diela je však záväzný, vzhľadom na záväznosť tohto
dátumu zo strany riadiaceho orgánu. Dielo musí byť do 31.10.2015 ukončené a
odovzdané objednávateľovi – Mestu Piešťany.
2.1

Stručný popis realizácie stavby „Kolonádový most cez Váh v Piešťanoch – promenáda
kultúr“:
Rekonštrukcia jestvujúceho Kolonádového mosta cez Váh v Piešťanoch, ktorá
pozostáva:
- z úpravy vozovky a spodnej časti mosta;
- obnovy priestorov bývalých predajní umiestnených na ľavo a pravostrannej príbrežnej
časti Kolonádového mosta vrátane obnovy priestoru bývalého pitného pavilónu ( v
súčasnosti predajne zmrzliny, nachádzajúcej sa za sochou barlolamača );
- zo statického zabezpečenia strechy nosnou konštrukciou podchytenia;
- z elektroinštalácie ( prípojky nn káblového rozvodu, hlavných rozvodov, svetelných
obvodov a el. vykurovania, zásuvkových obvodov a dátových rozvodov vrátane
rozvádzačov pre obnovované priestory na ľavo a pravostrannej príbrežnej časti mosta);
- z odvedenia splaškových vôd, rozvodu studenej a teplej vody v obnovovaných
priestoroch na ľavo a pravostrannej príbrežnej časti mosta;
- z realizácie vykurovania pre obnovované priestory naľavo a pravostrannej príbrežnej
časti mosta.
Celkový rozsah je spracovaný v projektovej dokumentácii pod názvom „Kolonádový
most cez Váh v Piešťanoch - promenáda kultúr“, ktorú vypracoval Architektonický
ateliér BP, Bratislavská 110, 921 01 Piešťany vo februári 2014.

3.

Spoločný slovník obstarávania:
CPV: 71520000-9 Stavebný dozor

4. Rozdelenie predmetu obstarávania:
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač predloží cenovú ponuku na celý
predmet zákazky.

5. Hlavný zdroj financovania.
Projekt „Kolonádový most cez Váh v Piešťanoch – promenáda kultúr“ bude
financovaný z nenávratných finančných prostriedkov Ministerstva pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka Slovenskej republiky – Regionálny operačný program, Prioritná os: 3
Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a rozvoj cestovného ruchu, Opatrenie: 3.1
Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov.
Náklady stavby činia: 1.619.822,08 € vrátane DPH.
Predpokladaná hodnota zákazky: 16.873,13 € bez DPH
6. Lehota na predkladanie ponúk a jazyk ponuky:
Ponuku v slovenskom jazyku je nutné doručiť verejnému obstarávateľovi na adresu:
Mestský úrad, Námestie SNP č. 3, 921 45 Piešťany do 27. 03. 2015, do 1300 hod.
v zalepenej obálke s označením: „Neotvárať! Súťaž: Stavebný dozor - Kolonádový
most cez Váh v Piešťanoch – promenáda kultúr “. Na obálke bude uvedená aj adresa
uchádzača.
7. Ponuka musí obsahovať:
- Obchodné meno a sídlo uchádzača,
- Cenu v členení: Cena bez DPH; DPH; celková cena s DPH (ak uchádzač nie je
platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní),
- Cenová ponuka neobsahuje návrh zmluvy. Návrh zmluvy bude požadovaný iba
od úspešného uchádzača, ktorý na jej predloženie bude vyzvaný.
- doklad o oprávnení poskytovať službu alebo platné potvrdenie Úradu pre verejné
obstarávanie, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúce sa
osobného postavenia podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní alebo
poskytne verejnému obstarávateľovi informáciu o tom, že mu Úrad pre verejné
obstarávanie vydal Výpis zo zoznamu podnikateľov s uvedením registračného čísla,
dátumu vyhotovenia a platnosti Výpisu.
- osvedčenie na výkon stavebného dozoru na požadovaný predmet činnosti vydané
Slovenskou komorou stavebných inžinierov alebo ekvivalentný doklad.
8. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
- najnižšia cena – 100 bodov
( vyhodnocovaná cena bude konečná cena vrátane DPH )
8.1 Pravidlá uplatnenia kritérií:
Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou navrhovanou cenou za
poskytnutie služby a pri ostatných ponukách sa určí úmerou. Hodnotenie ceny za
poskytnutie služby ostatných ponúk sa vyjadrí ako podiel najnižšej navrhovanej ceny za
poskytnutie služby platnej ponuky a navrhovanej ceny za poskytnutie služby príslušnej
vyhodnocovanej ponuky, prenásobenej maximálnym počtom bodov pre uvedené
kritérium.
8.2 V prípade, ak dosiahne najvyššie ohodnotenie viac ako jeden uchádzač ( t. z. viacerí
uchádzači sa umiestnia na prvom mieste), úspešným uchádzačom z nich sa stane ten
uchádzač, ktorý predloží svoju ponuku verejnému obstarávateľovi skôr.
9. Lehota viazanosti ponúk:

do 30. 7. 2015

10. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo všetky cenové ponuky odmietnuť, ak ponúknutá
cena presiahne finančné možnosti verejného obstarávateľa.

11. Toto verejné obstarávanie podlieha administratívnej kontrole uskutočnenej
Poskytovateľom nenávratného finančného príspevku (Ministerstvom pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka Slovenskej republiky). Zmluva s úspešným uchádzačom bude podpísaná
iba v prípade kladného výsledku predmetnej administratívnej kontroly, tzn. iba v prípade
doručenia Záznamu z administratívnej kontroly verejného obstarávania pred podpisom
zmluvy, ktorým Poskytovateľ NFP deklaruje, že Prijímateľ (Mesto Piešťany) môže
podpísať zmluvu s úspešným uchádzačom.
12. Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri
postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať námietky v zmysle
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v zmysle neskorších predpisov.
V Piešťanoch, dňa 09. 03. 2015

spracovala: Ingrid Ličková, v.r.
referent pre investície
Mestský úrad Piešťany

