Mesto Dunajská Streda – Dunaszerdahely Városa
Mestský úrad  – Városi hivatal
Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda

S Ú Ť A Ž N É    P O D K L A D Y	

Zákazka nebežného charakteru na zabezpečenie služieb „Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie  projektu Rekonštrukcia budovy za účelom vybudovania Komunitného centra v Dunajskej Strede“ v rámci postupu verejného obstarávania podľa  §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

Identifikácia obstarávateľa
Názov:	Mesto Dunajská Streda
Adresa:	Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda
Zastúpený:	JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta Dunajská Streda
IČO:	00305383
DIČ:	20 21 12 99 68

2. Typ zmluvy: Zmluva o dielo, podľa § 536 a násl. Zákona  č. 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

3. Miesto dodania predmetu zákazky: Mesto Dunajská Streda, Mestský úrad Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda

4. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho obsah
Predmetom zákazky  je  vypracovanie projektovej dokumentácie a výpočtu predpokladaných energetických úspor, ktoré budú plne v súlade s prílohou č.3 súťažných podkladov a všetkými ostatnými relevantnými dokumentmi zverejnenými na stránke www.ropka.sk, ktoré sa týkajú vypracovania predmetu zákazky: 

1) Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby, ktorá je z hľadiska špecifikácie miesta realizácie projektu v súlade s uvedenou prílohou č. 2 (Zameranie skutočného stavu budovy s mapou) a  žiadosti o NFP a ktorá pozostáva z nasledovných častí:
a)	výkresová časť projektu;
b)	technické správy;
c)	položkový rozpočet projektu vrátane výkazu výmer.
8 paré

2) Výpočet predpokladaných energetických úspor 
Odborný výpočet predpokladaných energetických úspor vypracovaný v súlade so zákonom č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov v znení neskorších predpisov. Doklad o výške energetickej úspory vyjadrený v znížení potreby tepla na vykurovanie budovy.
Záväzná poznámka: V prípade výstavby nových budov žiadateľ uvedený výpočet nepredkladá a postupuje v zmysle  § 4 ods. 1 zákona č. 555/2005 Z. z. v z.n.p. a v zmysle § 4 ods. 5  a ods. 13 vyhlášky č. 364/2012 Z. z., podľa ktorých musí každá nová budova spĺňať minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov (t. j. dosiahnuť minimálne hornú hranicu energetickej triedy „B“ pre globálny ukazovateľ). 
Žiadateľ predloží čestné prehlásenie o splnení podmienok § 4 ods. 1 zákona č. 555/2005 Z. z. v z.n.p.a v zmysle § 4 ods. 5  a ods. 13 vyhlášky č. 364/2012 Z. z. Pokiaľ novostavba spĺňa stanovené kritériá na energetickú náročnosť budovy je hodnotená plným počtom bodov.
8 paré

Kód CPV: 71242000-6, Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov

5. Podmienky účasti
Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 2 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní:
Predložiť doklad o oprávnení podnikať v predmete zákazky ako originál, resp. úradne overenú kópiu nie staršiu ako 3 mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

 Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti v zmysle §28 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní:

Uchádzač v ponuke predloží nasledujúce doklady , ktorými preukazuje technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť na dodanie predmetu zákazky podľa § 28 zákona o verejnom obstarávaní:
	Zoznam minimálne 5 zmluvných služieb rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti ako je predmet zákazky, uskutočnených v predchádzajúcich 3 kalendárnych rokoch  ( 2011, 2012, 2013) s celkovou cenou minimálne vo výške 15 000 EUR bez DPH. 


6. Zmluvná cena
Pri stanovení zmluvnej ceny záujemca vychádza  z predpokladaného rozsahu  prác na vypracovanie dokumentov a ďalších dodatočných nákladov. Cenová ponuka musí byť predložená v členení v zmysle prílohy č. 1. Cenová ponuka musí byť konečná.

7. Variantné riešenia
Nie sú. 

8. Lehota na dodanie predmetu zákazky: do 31.1.2014

9. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu mesta Dunajská Streda a z prostriedkov ERDF a štátneho rozpočtu SR. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok ani zálohu na plnenie predmetu zmluvy. Úhrada faktúry  bude vykonaná po odovzdaní projektovej dokumentácie a ďalších dokumentov (podľa bodu č. 4 súťažných podkladov) v lehote 30 dní odo dňa  doručenia faktúry. Ostatné náležitosti budú špecifikované v Zmluve o dielo.


10. Pokyn k predloženiu ponuky
Predložená ponuka musí byť pevne zviazaná, každá strana musí byť očíslovaná a parafovaná štatutárnym zástupcom uchádzača. Ponuka má obsahovať:
	Dokumenty vymenované v bode č. 5 súťažných podkladov (podmienky účasti)

Cenovú ponuku (podľa prílohy č. 1)

Ponuky sa predkladajú v 1 originálnej verzii a v 2 kópiách.

11. Kritéria na hodnotenie ponúk
Najnižšia výsledná cena.

12. Lehota a miesto na predkladanie ponúk
Ponuky je potrebné doručiť osobne alebo prostredníctvom poštovej alebo doručovacej služby na adresu  uvedenú v bode 1, v termíne do  22.1.2014 do 8:30 hod. Ponuky, ktoré budú doručené osobne, resp. doručovacou službou je potrebné doručiť do podateľne Mestského úradu Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda (1. poschodie, kanc. č. 218).
Na obálke je potrebné uviesť:
	„NEOTVÁRAŤ“
	Identifikačné údaje  uchádzača ( názov, sídlo, IČO)

3. Názov predmetu obstarávania „Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie  projektu Rekonštrukcia budovy za účelom vybudovania Komunitného centra v Dunajskej Strede“
 4. Meno kontaktnej osoby (Mgr. Marián Herceg). 

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EURO.

13. Lehota viazanosti ponúk:
do 31.01.2014

14. Ďalšie informácie:
 Obhliadka staveniska je možná podľa potreby. V prípade, že záujemca si želá obhliadku staveniska, je potrebné dohodnúť si termín u kontaktnej osoby ( Ing. Juraj Hervay).

Uchádzač pri vypracovaní dokumentov je povinný postupovať v súlade s Výzvou na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok ( Príloha č.3) a v súlade so Štandardmi komunitných centier zameraných na prácu s marginalizovanými komunitami pre potreby výziev Regionálneho operačného programu na výstavbu a rekonštrukciu komunitných centier spolufinancovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja ( Príloha č.4) 

15. Kontaktná osoba
Za vecné otázky:
Ing. Juraj Hervay 
Tel.: +421 908/788365

Mgr. Marián Herceg 
Tel.: +421 918/607 347
Za procesnú stránku:
Ing. Zuzana Andrássy, PhD. (odborne spôsobilá osoba reg.č.: D0592-484-2004)
vo@3connect.sk 
Dátum: 15.1.2014		


Prílohy:
Príloha č.1:  Vzor cenovej ponuky
Príloha č.2:  Zameranie skutočného stavu budovy 	
Príloha č.3:  Výzva na predkladanie Žiadostí o NFP
Príloha č.4:  Štandardy komunitných centier		
								          Ing. Zuzana Andrássy PhD.
                                                                                               osoba splnomocnená na výkon VO 



Dátum zverejnenia výzvy: 16.1.2014
Termín na predkladanie ponúk.  22.1.2014














Príloha č. 1

Cenová ponuka  na predmet zákazky „Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie  projektu Rekonštrukcia budovy za účelom vybudovania Komunitného centra v Dunajskej Strede“
		

Dolupodpísaný.......................................................................,(meno, priezvisko), ako  štatutárny zástupca spoločnosti............................................................................(názov, adresa), predkladám nasledovnú cenovú ponuku na predmet zákazky „Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie  projektu Rekonštrukcia budovy za účelom vybudovania Komunitného centra v Dunajskej Strede“:

									Cena bez DPH

Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby			.......................		
Výpočet predpokladaných energetických úspor 			………………
Spolu									………………
DPH									………………

*Konečná cena							……………….
	
*konečná cena je pre platcov DPH cena s DPH
                            pre neplatcov DPH cena bez DPH



V                               Dňa


                                                                                    
                                                                                 	            .............................................
									Pečiatka, podpis



