OBEC JAKUBANY
Výzva na predloženie cenových ponúk na poskytnutie služby
„Kompletná projektová dokumentácia pre Územné rozhodnutie na výstavbu
IBV v k. ú. Jakubany v lokalite Carinka“
Zákazka s nízkou hodnotou - služba nie bežne dostupná na trhu
v zmysle § 117 zákona NR SR 343/2015
1. Identifikácia verejného obstarávateľa :

Názov: Obec Jakubany
S í d l o: Obecný úrad, 065 12 Jakubany 555
Zastúpený: Ing. Jánom Krajňákom, starostom obce
IČO: 00329924
DIČ: 2020698559
Bankové spojenie: VÚB Stará Ľubovňa
Číslo účtu: SK 25 0200 0000 0000 1352 7602
Telefón: 052/ 428 36 52
Fax: 052/ 428 36 52
Elektronická pošta: jakubany@jakubany.sk
Internetová adresa: www.jakubany.sk
Verejný obstarávateľ: podľa 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z.
Kontaktná osoba: Ing. Ján Krajňák, mob.: 0903 445 426

2. Typ zmluvy: Zmluva o dielo
3. Opis predmetu zákazky:
Urbanistická štúdia - Kompletná projektová dokumentácia
Predmetom zákazky je:
Kompletná projektová dokumentácia pre Územné rozhodnutie na výstavbu IBV v katastrálnom
území Jakubany v lokalite Carinka: parcely KN C 1994/2 .. 1946/2 a časť 2264/1.
Pred podaním cenovej ponuky je nutná osobná obhliadka uchádzača na mieste samom. Obec
úspešnému uchádzačovi zabezpečí spracované geodetické zameranie, výškopis, polohopis
a zameranie všetkých jestvujúcich sietí v danej lokalite
4. Požiadavky na obsah projektovej dokumentácie:
− stavebná a technická časť
− dopravné napojenie
− komunikácia a chodníky s odvodnením
− elektrické prípojky
− vodovodné prípojky
− plynové prípojky
− kanalizačné prípojky (dažďová a splašková voda)
− verejné osvetlenie
− internet, televízia (optika)
− minimálne tri referencie rovnakého, alebo podobného zamerania realizovaného počas
posledných piatich rokov
5. Možnosť predloženia ponuky na: celý predmet zákazky.
6. Lehota na predloženie cenových ponúk:
do 22. 6. 2016 - 12,00 hod. Obálku s cenovou
štúdia Jakubany – neotvárať!

ponukou označte viditeľne: Súťaž : Urbanistická

7. Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční dňa:
22.6.2016 o 17,00 hod.
8. Hodnotenie návrhov:
vykoná komisia zložená z poslancov Obecného zastupiteľstva

9. Kritériá:
- cena za dodanie predmetu zákazky
- referencie firmy, dôveryhodnosť
- oprávnenosť na výkon predmetu zákazky
10. Lehota na dodanie predmetu zákazky ( projektová dokumentácia ):
do štyridsiatich pracovných dní od účinnosti Zmluvy o dielo
11. Doklady požadované od uchádzačov:
− Oprávnenie na výkon požadovanej služby (Slovenská komora architektov, alebo Slovenská
komora stavebných inžinierov)
− doklad o oprávnení na predmet podnikania ( živnostenský list, výpis z OR a pod. originál
alebo úradne overená kópia)
− čestné vyhlásenie uchádzača, že voči nemu nie je vedené exekučné konanie v súvislosti s
podnikaním
12. Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: Obec Jakubany, 065 12 Jakubany 555
13. Podmienky financovania a platobné podmienky:
Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky ani zálohy. Predmet zákazky bude uhradený po
prevzatí kompletnej projektovej dokumentácie potrebnej pre územné rozhodnutie
14. Upozorňujeme, že cenová ponuka musí zahŕňať všetky náklady súvisiace s odovzdaním
kompletnej projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie na výstavbu IBV v zmysle
požiadaviek zákazky - bod 4. tejto výzvy.
Dodatočné náklady , ktoré uchádzač neocenil po obhliadke miesta v cenovej ponuke bude musieť
zrealizovať bez nároku na ich úhradu
V Jakubanoch dňa 9. 6. 2016

Ing. Ján Krajňák
starosta obce

