OBEC TRSTÍN
919 05 Trstín č. 95

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

„Celoobecná splašková kanalizácia obce Trstín“
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Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Sídlo:
IČO:
Štatutárny zástupca:

Obec Trstín
919 05 Trstín, č. 95
00 313 122
Ing. Peter Hlávek – starosta obce

Kontaktná osoba:
Telefón:
E-mail:

Ing. Magdaléna Hlavatá
+421 907 737 221
magdalena@atozgrant.sk

Webové sídlo obce:

http://www.obec.trstin.sk

Špecifikácia predmetu zákazky:

Verejný obstarávateľ vykonáva prieskum trhu za účelom zadávania predmetnej zákazky podľa §117
ZVO. Predmetom zákazky je poskytnutie služby na vypracovanie projektovej dokumentácie pre
územné rozhodnutie pre odkanalizovanie splaškových odpadových vôd z celého zastavaného územia obce
Trstín s názvom „Celoobecná splašková kanalizácia obce Trstín“.
Stručný opis zákazky
V obci sú všetky komunikácie (cca 95 %) s asfaltovým povrchom. V súbežných nespevnených povrchoch
a zelených pásoch sa nachádza technická infraštruktúra.
Intravilánom obce z JV na SZ prechádza štátna cesta I/51 z Trnavy do Senice. Z JZ na SV prechádza
štátna cesta II/502 Pezinok – Vrbové a smerom na SZ štátna cesta III/1291 smer Trstín – Buková.
Konfigurácia terénu obce je charakteru rovinato – svahovitého, s miestnymi prevýšeniami a depresiami.
Územie sa premenlivo skláňa k jednotlivým povodiam odvodňovacích kanálov a potokov, ktoré sú
situované najmä v západnej časti obce a prechádzajú aj intravilánom obce. Nadmorská výška územia sa
pohybuje v rozpätí od 201,10 m n. m. až do 237,20 m n. m., t. j. prevýšenie terénu v obci je cca 36,10 m.
Na území obce je vybudovaný verejný vodovod, STL plynovod, optické telekomunikačné káble miestne
a diaľkové, podzemné a vzdušné el. rozvody NN a VN, verejné osvetlenie a miestny rozhlas.
Obec má v súčasnosti 1440 obyvateľov, pričom nemá vybudovanú žiadnu splaškovú kanalizáciu. Dažďové
vody sú odvádzané prevažne povrchovo priekopami a niektoré úseky sú zatrubnené až do DN 600 mm.
Predmet zákazky
Vzhľadom na konfiguráciu terénu v obci predpokladáme odkanalizovanie obce gravitačnou kanalizáciou
v dĺžke cca 11,1 km, kombinovanú s prečerpávacími stanicami a výtlačnými potrubiami.

OBEC TRSTÍN
919 05 Trstín č. 95
Celoobecná splašková kanalizácia bude ukončená 10,0 m za posledným domom na ľavej strane cesty I/51
v smere Trstín – Trnava.
S prihliadnutím na nadradený kanalizačný systém pripadá do úvahy možnosť pripojiť sa do systému cez
obec Bíňovce a Dolnú Krupú (nie je predmetom obstarania).
Skladba projektovej dokumentácie :
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné konanie bude obsahovať :
Textová časť

A. Sprievodná správa
B. Súhrnné riešenie stavby
C. Technická správa

Výkresová časť Celková situácia stavby
Stavebná časť
Technologická časť
Počet vyhotovení projektovej dokumentácie:
- 6 x v listinnej podobe
- 1 x v elektronickej podobe (projektová dokumentácia v pdf formáte)
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
71242000-6 Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov
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Variantné riešenie:

Verejný obstarávateľ neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požiadavke na predmet
zákazky. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň
hľadieť akoby nebolo predložené.
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Podmienky účasti:

Uchádzač musí byť oprávnený realizovať služby v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
Uchádzač nemusí predkladať v ponuke doklad o oprávnení poskytovať služby, ktorý zodpovedá predmetu
zákazky. Túto skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám v príslušnom registri, v ktorom je uchádzač
zapísaný – uvedené platí pre registre v českom a slovenskom jazyku. V prípade, ak má uchádzač sídlo v
inej krajine a je zapísaný v registri, ktorý nie je vedený v slovenskom alebo českom jazyku, predloží
originál tohto dokladu a jeho úradný preklad v listinnej podobe alebo ako SCAN v elektronickej podobe
ako súčasť ponuky.
Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie Úrad
pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona, verejný obstarávateľ sám na webovej stránke Úradu pre
verejné obstarávanie. V prípade, že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude
jeho ponuka hodnotená.
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Miesto dodania predmetu zákazky:

Obec Trstín

OBEC TRSTÍN
919 05 Trstín č. 95
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Obdobie dodávania predmetu zákazky:

do 90 pracovných dní od obdržania všetkých potrebných dokumentov a zameraní, ktoré tvoria vstupy pre
spracovanie projektovej dokumentácie
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Predpokladaná hodnota zákazky:

59 775,00 EUR bez DPH
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Predkladanie cenových ponúk:

Lehota na predkladanie cenových ponúk: do 03.08.2021 (utorok), do 15:00 hod.
Uchádzač predkladá ponuku:
-

buď vo forme skenov dokumentov e-mailom na kontaktnú e-mailovú adresu
uvedenú v bode 1 Identifikácia verejného obstarávateľa
alebo doporučenou poštou, resp. osobne v papierovej podobe v uzatvorenej
nepriehľadnej obálke na adresu osoby zodpovednej za realizáciu procesu verejného
obstarávania: AtoZ Grant, s.r.o., Magdaléna Hlavatá, SNP 80/154, 919 04 Smolenice.
Obálka musí byť označená nápisom: „CENOVÁ PONUKA - NEOTVÁRAŤ!

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku,
predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka.
Uchádzač je svojou ponukou viazaný počas lehoty viazanosti ponúk. Lehota viazanosti ponúk je určená do
31.08.2021.
Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného
alebo iného nároku voči verejnému obstarávateľovi a to aj v prípade, že verejný obstarávateľ neprijme ani
jednu z predložených ponúk alebo zruší tento postup zadávania zákazky.
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Obsah ponuky uchádzača:
a) Návrh uchádzača na plnenie kritérií vypracovaný v súlade s Prílohou č. 1 tejto výzvy zaslaný na
e-mailovú adresu magdalena@atozgrant.sk vo forme skenu dokumentu opatreného pečiatkou
a podpisom štatutárneho zástupcu spoločnosti alebo originál dokumentu v papierovej podobe
zaslaný na adresu v zmysle bodu 8 výzvy
b) Návrh Zmluvy o dielo vypracovaný v súlade s Prílohou č. 2 tejto výzvy zaslaný na e-mailovú
adresu magdalena@atozgrant.sk vo forme skenu dokumentu opatreného pečiatkou a podpisom
štatutárneho zástupcu spoločnosti alebo originál dokumentu v papierovej podobe zaslaný na adresu
v zmysle bodu 8 výzvy
c)

Zoznam minimálne troch poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky do dňa vyhlásenia
verejného obstarávania rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky s
uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov. Predložený zoznam bude obsahovať aj stručný opis
zákazky, meno a tel. číslo kontaktnej osoby zmluvného partnera/odberateľa. Formát si zvolí
uchádzač sám.

OBEC TRSTÍN
919 05 Trstín č. 95

d) Kópie osvedčenia o odbornej spôsobilosti osôb zodpovedných za poskytnutie služby.
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Kritériá na hodnotenie cenových ponúk a spôsob vyhodnotenia ponúk:

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena celkom v EUR s DPH.
(vyhodnocovaná cena bude celková konečná cena, t. j. súčet všetkých položiek)
V prípade odstúpenia uchádzača vyhodnoteného na prvom mieste počas lehoty viazanosti ponúk, bude
zmluva uzavretá s uchádzačom, ktorý sa umiestnil v hodnotení na druhom mieste. V prípade odstúpenia
uchádzača, ktorý sa umiestnil na druhom mieste, bude zmluva uzavretá s uchádzačom, ktorý sa umiestnil v
hodnotení na treťom mieste. Nevybratie uchádzača za dodávateľa nevytvára nárok na uplatnenie náhrady
škody.
Verejný obstarávateľ oznámi výsledok vyhodnotenia ponúk, prípadne informácií získaných prieskumom
trhu všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky, a to v lehote do 7 pracovných dní od vyhodnotenia
ponúk. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma.
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Ostatné informácie

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo túto zákazku s nízkou hodnotou zrušiť bez udania dôvodu.
Verejný obstarávateľ požaduje maximálnu súčinnosť zhotoviteľa počas poskytovania služby. Zhotoviteľ sa
zaväzuje na základe písomnej výzvy informovať obstarávateľa o stave plnenia predmetu zákazky.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky, pričom bezodkladne
oznámi všetkým uchádzačom akékoľvek zmeny.
Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné
podať námietky.
Verejný obstarávateľ má oprávnenie upraviť vyššie uvedené znenie Výzvy na dodanie predmetu zákazky,
resp. iných požadovaných podmienok.
Zoznam príloh:
1. Príloha č. 1 - Návrh uchádzača na plnenie kritérií
2. Príloha č. 2 - Návrh Zmluvy o dielo
3. Príloha č. 3 výzvy – Situácia

