Výzva na predloženie cenovej ponuky
na zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. v platnom znení

Identifikácia obstarávateľskej organizácie
Názov:
Mesto Handlová
Námestie baníkov č. 7
972 51 Handlová
V zastúpení:
Ing. Rudolf Podoba, primátor mesta Handlová
IČO:
318 094
Kontaktné miesto: Mestský úrad, Námestie baníkov č. 7, 972 51 Handlová
Kontaktná osoba: Ing. Peter Cagáň
Telefón:
+421 905 785 141
E-mailová adresa: peter.cagan@handlova.sk
1. Predmet zákazky
zákazka na poskytnutie služby
2. Názov predmetu zákazky
„Spracovanie projektových dokumentácií pre realizáciu stavby v rámci projektu Zvýšenie hrubej
zaškolenosti detí MŠ v Handlovej„
3. Rozdelenie predmetu zákazky
Požaduje sa ponuka na celý predmet zákazky.
4. Opis predmetu zákazky
Spracovanie projektových dokumentácií pre realizáciu stavby v súlade s výzvou v rámci IROP:
Kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2016-10
Prioritná os: 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám.
Investičná priorita: 2.2 - Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného
vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry
Špecifický cieľ: 2.2.1 - Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl
Riešené objekty sú:
- ZŠ Morovnianska
- MŠ Dimitrovova
PD rieši najmä:
- stavebné úpravy existujúcich priestorov v ZŠ Morovnianska cesta, vrátane profesií (objektové
rozvody elektriky, vody, kanalizácie)
- interiérové vybavenie v ZŠ Morovnianska cesta
- návrh detských ihrísk vo vonkajšom areáli ZŠ Morovnianska cesta
- stavebné úpravy existujúcich priestorov v MŠ Dimitrovova, vrátane profesií (objektové
rozvody elektriky, vody, kanalizácie)
- interiérové vybavenie v MŠ Dimitrovova
- návrh detských ihrísk vo vonkajšom areáli MŠ Dimitrovova
- vybudovanie bezbariérového prístupu na 2. NP v MŠ Dimitrovova.
Cieľom opatrení je zvýšenie hrubej zaškolenosti detí MŠ.
Stavebný rozpočet, rozpočet na zakúpenie interiérového vybavenia a vybudovanie detských ihrísk je
odhadom 142.800,00 eur s DPH. Suma zahŕňa aktivity na oboch objektoch.
Podkladom pre spracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby (jednostupňový projekt) bude
architektonická štúdia riešených objektov v elektronickom formáte pdf., ktorá tvorí prílohu.
5. Miesto dodania predmetu zákazky
Mesto Handlová, Námestie baníkov č. 7, 972 51 Handlová.
6. Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet: 71242000-6 - Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov

7. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky
Projekt bude realizovaný na celý predmet obstarávania.
8. Možnosť predloženia variantných riešení
Nie
9. Trvanie zmluvy a poskytnutie služby
najneskôr do 10.03.2017
10. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania
10.1 Zákazka bude financovaná z vlastných zdrojov mesta Handlová
10.2 Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu.
10.3 Vlastná platba bude realizovaná formou bezhotovostného styku prostredníctvom ekonomického
oddelenia MsÚ Handlová na základe vystavenej faktúry, ktorej splatnosť bude 30 dní.
11. Podmienky účasti záujemcov
Uchádzač musí spĺňať podmienky týkajúce sa osobného postavenia - § 32 ods. 1 písm. e) zákona č.
343/2015 o verejnom obstarávaní – doklad o oprávnení poskytovať službu alebo doklad podľa § 152
zákona o verejnom obstarávaní.
12. Lehota a miesto na predkladanie ponúk
Lehota na predkladanie ponúk - dátum:
Mailová adresa na ktorú sa majú ponuky doručiť:

07.02..2017 čas: do 16,00 hod.
peter.cagan@handlova.sk

13. Kritéria na hodnotenie ponúk
najnižšia cena
Predpokladaná hodnota zákazky max: 10.420,86 eur bez DPH
14. Lehota viazanosti ponúk
nepožaduje sa
15. Vyhradené právo účasti len záujemcom, ktorí majú štatút chránenej dielne alebo chráneného
pracoviska
neprichádza do úvahy
16. Použitie elektronickej aukcie
nepoužije sa

Handlová, 01.02.2017

Ing. Rudolf PODOBA
primátor mesta Handlová

