Domaša invest n.o. – nezisková organizácia zriadená obcou Kvakovce
Technická štúdia – Cyklochodník – Domaša Dobrá – Domaša Tíšava
Zákazka zadávaná podľa §117 - služby
Výzva

V Ý Z V A
zákazka s nízkou hodnotou zadávaná podľa §117
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na
poskytnutie služby s názvom
Technická štúdia – Cyklochodník – Domaša Dobrá – Domaša Tíšava
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov verejného obstarávateľa: DOMAŠA INVEST, n. o.
Zastúpený: Ing. Martina Timková, štatutárny zástupca
Adresa: Domašská 97/1, 094 02 Kvakovce
IČO: 50564706
DIČ: 2120365269
e-mail: martina.timkova8@gmail.com
www.kvakovce.eu
Stránkové hodiny v podateľni v pracovných dňoch v čase od 08:00 hod. do 14:00 hod.
Verejný obstarávateľ podľa § 7, ods. 1, písmeno d) zákona č. 343/2015 Z. z.
Organizácia poverená verejným obstarávateľom na zabezpečenie procesu verejného
obstarávania: Ing. Ján Halgaš – inžinierska kancelária
Sídlo: Budovateľská č. 1805/38A, 093 01 Vranov nad Topľou
Kontaktná osoba: Ing. Ján Halgaš
Mobil: +421 905 127 229
Telefón: +421 57 44 310 22
E-mail: halgas@stonline.sk

2. Typ zmluvy:
Zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

3. Miesto dodania predmetu zákazky:
DOMAŠA INVEST, n. o., Domašská 97/1, 094 02 Kvakovce.

4. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:
Zatriedenie zákazky podľa CPV:
71320000-7 – inžinierske projektovanie
71242000-6 Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov
Názov zákazky: Technická štúdia – Cyklochodník – Domaša Dobrá – Domaša Tíšava
Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je vypracovanie technickej štúdie stavby Cyklochodník – Domaša Dobrá –
Domaša Tíšava na základe týchto požiadaviek:
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-

Predmetom zákazky je spracovanie Technickej štúdie na určenie trasy na realizáciu
cyklistického chodníka v katastrálnom území obce Kvakovce a katastrálnom území obce Bžany
medzi rekreačnými strediskami Domaša Dobrá a Domaša Tíšava.

-

Cyklistický chodník by mal začínať v rekreačnom stredisku Domaša Dobrá (na ceste pod
bufetom Plecháč) respektíve pri hoteli Garden na ulici Nad prístavom v R.O. Domaša Dobrá –
k.ú. Kvakovce a skončiť by mal v rekreačnej oblasti Domaša Tíšava (pláž Tíšava), respektíve
pri vstupe do chatovej osady v rekreačnej oblasti Domaša – Tíšava s napojením na miestnu
komunikáciu – k.ú. Valkov.
.
V prevažnej miere a podľa terénnych možnosti by mal viesť z rekreačnej oblasti Domaša
Dobrá v blízkosti ulice Nad prístavom a pozdĺž ulice Trepecká cesta tak, aby obišiel chatovú
osadu (ulice Nábrežná, Šporová, Námornícka, Letná, Na vyhliadke, Šikmá) z hornej časti.

-

-

Následne sa preferuje trasa cyklistického chodníka v blízkosti vodnej nádrže Veľká Domaša
s premostením, respektíve obídením zátok s preferovaním technicky menej náročného riešenia.
Vyžaduje sa zakomponovať do návrhu zastávku pri kostolíku Trepec.

-

Vyžaduje sa, aby časť cyklochodníka bola navrhnutá s minimálnym stúpaním/sklonom
s možnosťou využitia tejto časti pre in line korčuliarov.

-

Cyklistický chodník musí byť v súlade s platnými STN a musí mať minimálnu šírku 2 metre,
súčasťou cyklistického chodníka musí byť aj chodník pre peších v celkovej šírke minimálne 1
meter. Súčasťou návrhu by mali byť aj minimálne 3 oddychové miesta pre cyklistov –
odpočívadla.

Súčasťou Technickej štúdie musí byť:
-

-

-

Textová časť s presným popisom navrhovaného riešenia a vedenia trasy cyklochodníka.
Určenie presnej trasy cyklistického chodníka medzi strediskami Domaša - Dobrá a Domaša Tíšava podľa terénnych možností a po geologickom posúdení terénu na podklade katastrálnej
mapy.
Výškopisné a polohopisné zameranie trasy - súčasťou Technickej štúdie musí byť aj
výškopisné a polohopisné zameranie trasy určeného cyklistického chodníka pre potreby
projekčných prác na vydanie územného rozhodnutia a následne stavebného povolenia na
výstavbu cyklistického chodníka.
Geometrický plán s výkazom výmer úradne overený pre majetkovoprávne vysporiadanie
pozemkov (nájom, odkúpenie, vyvlastnenie).

Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky:
-

3 x Technická štúdia v listinnej forme
1 x CD Technická štúdia v digitálnej podobe vo formáte PDF, dwg a dgn
3 x Geometrický plán trasy pre majetkovo právne vysporiadanie vrátane výkazu výmer
v listinnej podobe úradne overený
1 x CD Geometrický plán trasy pre majetkovo právne vysporiadanie vrátane výkazu výmer
v digitálnej forme vo formáte PDF
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-

1 x CD Výškopisné a polohopisné zameranie trasy cyklistického chodníka vo formáte dwg a
dgn.

Predpokladaná hodnota zákazky: 32 218,75 € bez DPH
Verejný obstarávateľ požaduje spracovať cenovú ponuku na tento rozsah predmetu zákazky.
Uchádzači spracujú cenu za poskytnutú službu – vypracovanie projektovej dokumentácie,
v členení bez DPH, DPH, cena vrátane DPH, ak uchádzač nie platcom DPH, upozorní na to
v ponuke.

5. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky:
Predmet zákazky nie je možné rozdeliť. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky.

6. Variantné riešenie:
Neumožňuje sa

7. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:
Vypracovanie štúdie - do 60 dní odo dňa účinnosti zmluvy.

8. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk:
a) dňa 04.02.2019 do 10.00 hod.
b) doručenie poštou na adresu:
Domaša invest n.o.
Domašská č. 97/1
094 02 Slovenská Kajňa
alebo elektronicky na e-mailovú adresu martina.timkova8@gmail.com.
V prípade zaslania ponuky poštou alebo osobného doručenia uchádzač vloží ponuku do
samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený.
Uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený.
Vonkajší obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:
• adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1.,
• adresu uchádzača, (Uvedie sa názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta
podnikania uchádzača.)
• označenie heslom: „CYKLOCHODNÍK - NEOTVÁRAŤ“

c) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a €.
d) Otváranie ponúk: dňa 04.02.2019, o 11:00 hod., miestnosť: zasadačka Obecného úradu
Kvakovce, Domašská č. 97/, 094 02 Kvakovce. Otváranie ponúk je verejné.
e) cenová ponuka neobsahuje návrh zmluvy; ten bude verejný obstarávateľ požadovať len od
úspešného uchádzača. Súčasťou súťažných podkladov sú minimálne zmluvné podmienky,
ktoré po doplnené údajmi z ponuky úspešného uchádzača, musia byť súčasťou zmluvy, ktorá
sa uzavrie po prijatí ponuky. Ostatné zmluvné podmienky sa upravujú podľa príslušných
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ustanovení Obchodného zákonníka. Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore s touto Výzvou a
ponukou predloženou úspešným uchádzačom.

f) Verejný obstarávateľ požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
- Obchodné meno, sídlo a kontakt na predkladateľa ponuky, ktorý cenovú ponuku
vypracoval (možnosť použiť prílohu č. 2 Formulár ponuky) - odporúčanie predloženia
- Dátum vypracovania ponuky,
- Lehota platnosti ponuky
- Návrh ceny (možnosť použiť prílohu č. 2 Formulár ponuky)
- Doklad o oprávnení podnikať (kópia), v ktorom musí byť zapísaný predmet
podnikania oprávňujúci záujemcu na uskutočnenie požadovaného predmetu zákazky
(fotokópia dokladu)

9. Podmienky účasti:
A. doklad o oprávnení podnikať (kópia), v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania
oprávňujúci záujemcu na uskutočnenie požadovaného predmetu zákazky.

10.

Podmienky financovania: Predmet obstarávania sa bude financovať z regionálneho príspevku
poskytnutého úradom vlády SR a prostriedkov verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ
uhradí predmet obstarávania po jeho prevzatí na základe faktúry – daňového dokladu
fakturáciou za prevedené plnenie zmluvy. Faktúra bude splatná do 30 kalendárnych dní odo
dňa jej doručenia.

11.

Kritéria na hodnotenie ponúk:
Najnižšia celková cena s DPH.

12.

Spôsob stanovenia ceny:
A. V zmysle zákona o cenách NR SR č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o cenách“) sa považujú ceny uvedené v ponuke uchádzača za ceny maximálne
B. Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona o cenách.
C. Ceny budú vyjadrené v € a budú platné počas trvania zmluvy.
D. 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 celkom vrátane DPH.
E. Ak je uchádzač identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR
prepravený z iného členského štátu EÚ, tento uchádzač nebude pri plnení Zmluvy
fakturovať DPH. Vo svojej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa
zákona č. 222/2004 Z. z. a cenu vrátane DPH. Verejný obstarávateľ nie je zdaniteľnou
osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.
z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z. z..
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F. Ak je uchádzač identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou
osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento uchádzač nebude pri plnení
Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku
DPH podľa zákona č. 222/2004 Z. z. a cenu vrátane DPH. Verejný obstarávateľ nie je
zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo §
7a zákona č. 222/2004 Z. z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004
Z. z..
G. Cena bude vypracovaná vo forme:

P.Č.
1.

OZNAČENIE
Technická štúdia – Cyklochodník –
Domaša Dobrá – Domaša Tíšava

m. j.

cena v € za cena v € bez DPH za
m. j. bez
požadovaný počet
počet m. j.
DPH
m. j.

kus

1,00
xxxx

SPOLU bez DPH:

xxxx

DPH 20%:
Spolu s DPH

13.

Dôvody na zrušenie súťaže:
Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:
- nebude predložená ani jedna ponuka,
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám,
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto zadávanie zákazky.

14.

Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
a) Vštekým uchádzačom verejný obstarávateľ oznámi úspešnosť alebo neúspešnosť ich
ponuky. Úspešného uchádzača vyzve na predloženie zmluvy. Lehota na uzavretie zmluvy:
do 31.03.2019.
b) Platnosť zmluvy je stanovená podpisom oboch zmluvných strán. Zmluva nadobúda
účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle verejného obstarávateľa.
Túto skutočnosť oznámi verejný obstarávateľ e-mailom úspešnému uchádzačovi na adresu
uvedenú v zmluve o dielo v článku I. Toto verejné obstarávanie podlieha kontrole postupu
zadávania zákazky poskytovateľom regionálneho príspevku. V prípade neschválenia
procesu verejného obstarávania poskytovateľom regionálneho príspevku, verejný
obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť daný postup zadávania zákazky bez udania iného
dôvodu v nadväznosti na doručenie oznámenia správy z kontroly verejného obstarávania,
ktorou poskytovateľ regionálneho príspevku neschváli predmetné verejné obstarávanie.
c) Predávajúci je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s
dodávanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí
regionálneho príspevku a to oprávnenými osobami v zmysle zmluvných podmienok
zmluvy o poskytnutí regionálneho príspevku a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
d) Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky
účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa §
40 ods. 6 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
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e) Ku podpisu zmluvy verejný obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača predložiť
aktuálny doklad (originál alebo overenú kópiu), ktorý oprávňuje úspešného uchádzača na
dodanie predmetu zadávania zákazky.
f) Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky a jeho
okolia tak, aby si sám overil a získal všetky informácie, ktoré bude potrebovať na prípravu,
spracovanie ponuky a začatie prác súvisiacich s realizáciou predmetu zákazky. Výdavky
spojené s touto prehliadkou idú na ťarchu záujemcov. V prípade požiadavky záujemcu
o obhliadku miesta realizácie požadovaného predmetu zákazky záujemca môže dohodnúť
termín obhliadky u zodpovednej osoby na adrese:
DOMAŠA INVEST, n. o.
Ing. Martina Timková, štatutárny zástupca
Domašská 97/1, 094 02 Kvakovce
IČO: 50564706
DIČ: 2120365269
e-mail: martina.timkova8@gmail.com
www.kvakovce.eu
Kvakovce, dňa 28.01.2019

.........................………………………..................
Ing. Ján Halgaš
osoba zodpovedná za VO

Príloha

č. 1 Návrh zmluvy
č. 2 Formulár ponuky
č. 3 Návrh ceny
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