Obec Bobot
Bobot 56, 913 25

Výzva na súťaž

Výzva na súťaž sa vyhlasuje / zadáva pre:
zákazku podľa § 117 č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
zákazku, na ktoré sa uplatňujú ustanovenia zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
iné: .............................................................................................................

Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona:
Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov?

ÁNO

NIE

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Obchodné meno / Názov
Poštová adresa
Mesto
PSČ
IČO
Kontaktná osoba
tel. č.
e-mail
adresa hlavnej stránky verejného
obstarávateľa /URL/

Obec Bobot
Bobot 56
Bobot
913 25
00311421
Danka Ďuriačová
+421 32 6594831
ou@bobot.sk
http://www.bobot.sk

Organizácia poverená verejným obstarávateľom na zabezpečenie procesu verejného
obstarávateľa:
Obchodné meno:
EUROKONZULT, s.r.o.
V zastúpení:
Mgr. Ing. Drahoslav Lörinc, konateľ
Sídlo:
Kubínska 1104/4, 010 08 Žilina
IČO:
36433306
IČ pre DPH:
SK202239019
Telefón:
+421 903804008
Email:
drahoslorinc@stonline.sk
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2. Identifikácia projektu
Názov projektu

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu
s kultúrnym domom v obci Bobot.

Číslo ITMS2014+

-

Operačný program

Operačný program Kvalita životného prostredia

3. Názov zákazky
„Spracovanie projektovej dokumentácie “
4. Druh zákazky
Zákazka na dodanie služieb
5. Stručný opis predmetu zákazky
Projektová dokumentácia bude riešiť zníženie energetickej náročnosti objektu obecného úradu
s kultúrnym domom v obci Bobot.
6. Spoločný slovník obstarávania
Predmet zákazky

CPV podľa slovníka

Inžinierske projektovanie pre práce
v civilnom stavebnom inžinierstve

71320000-7

7. NUTS kód
SK022
8. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH:
Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená na základe výsledkom z prieskumu trhu ako
priemerná hodnota troch získaných informatívnych cenových ponúk – 9.483,3333 Eur bez
DPH
9. Miesto a termín poskytnutia služieb:
Do jedného mesiaca od nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí služieb, dodanie do sídla
verejného obstarávateľa.
10. Rozsah predmetu zákazky
Projektová dokumentácia bude riešiť zníženie energetickej náročnosti objektu obecného úradu
s kultúrnym domom v obci Bobot.
Funkčné členenie objektu.
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Stavba bola zrealizovaná v prvej polovici šesťdesiatych rokov minulého storočia a slúži pre
umiestnenie dvoch samostatných prevádzok.
Najväčšiu zastavanú plochu stavby tvorí prevádzka kultúrneho domu, ktorý je situovaný ako
dominantná časť objektu, súbežne s hlavnou cestou. Od hlavnej cesty je tiež situovaný hlavný
vstup do kultúrneho domu. Súčasťou kultúrneho domu je sála pre 100 ľudí, balkón
s premietacou kabínkou (v súčasnej dobe využitá na iné účely), javisko a podjaviskový
priestor. Súčasťou kultúrneho domu, ale v druhej dvojpodlažnej časti objektu sú na prízemí
situované zhromažďovacie priestory, hygienické zariadenie, druhý vstup do KD a výstupné
schodisko na balkón. V prízemí tejto časti je tiež umiestnená kuchynka a sklad riadu.
V súčasnej dobe slúži kultúrny dom príležitostne pre rôzne spoločenské a kultúrne udalosti.
V druhej dvojpodlažnej časti objektu na II. NP sú situované kancelárie obecného úradu,
svadobka – sobášna sieň, knižnica a príslušné hygienické zariadenie.
Táto druhá časť objektu je čiastočne podpivničená. Tieto suterénne priestory slúžili pôvodne
ako kotolňa na tuhé palivo a sklad uhlia.
V súčasnej dobe sú tu umiestnené plynové teplovodné kotle na vykurovanie celého objektu.
Ostatné priestory sú prevažne volné a slúžia iba pre dočasné uloženie drobnej mechanizácie
pre údržbu verejných obecných priestorov.
Všetky uvedené prevádzky a priestory nachádzajúce sa v objekte sú vo vlastníctve a v správe
Obecného úradu Bobot a po modernizácii budú slúžiť i naďalej pôvodnému účelu.
Konštrukčné riešenie objektu - súčasný stav.
Konštrukčne je jestvujúci objekt zrealizovaný ako murovaný z tehál plných pálených
s hrúbkami murív 450, 300, 250, 150 a 100 mm, založený na základových betónových
pásoch, stavebnými technológiami vlastnými pre obdobie v ktorom bol objekt postavený t.j
začiatkom šesdesiatych rokov.
Objekt bol zrealizovaný v jednej etape, v neskoršom období bol pristavaný vstup – chodba do
prevádzky kultúrneho domu, čím sa oddelila táto prevádzka od prevádzky OcÚ.
Celý objekt je prestrešený dreveným krovom sedlovým s valbami a jednou štítovou stenou.
V súčasnosti je na objekte plechová hliníková krytina, zrealizovaná v nedávnom období.
Spolu s krytinou bola prevedená i údržba a oprava dreveného krovu. Odvodnenie strechy je
podokapovými žľabmi z pozinkovaného plechu a dažďovými zvodmi do dažďovej
kanalizácie s odvedením do potoka. Žľaby sú lokálne povrchovo skorodované, dažďové
zvody bez lapačov nečistôt na mnohých miestach zdeformované.
Stropy dvojpodlažnej časti objektu sú keramické s dobetonávkou, kombinované so
železobetónovými monolitickými doskami, prekladmi a prievlakmi. Stropy nad suterénmi sú
celom rozsahu železobetónové monolitické, podobne ako i balkónová doska s prievlakmi
a stĺpmi.
Strop nad sálou je drevený s betónovou mazaninou bez možnosti ďalšieho priťažovania,
pochôdzny iba z dôvodu kontroly povalových konštrukcií.
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Dvojpodlažná časť objektu je čiastočne podpivničená. Konštrukcia suterénov je betónová
monolitická. V týchto priestoroch bola pôvodne umiestnená kotolňa na tuhé palivo so
skladom uhlia, v súčasnosti je tu umiestnená plynová kotolňa.
Na objekte sa okrem inštalovania novej plynofikovanej kotolne, opravy strechy a strešnej
krytiny prevádzali iba drobné udržiavacie práce ako.
Výplne otvorov v styku s vonkajším prostredím tvoria v súčasnosti drevené zdvojené okná,
vonkajšie dvere drevené latkové, oceľové rámové bez prerušeného tepelného mostu
s hliníkovými lištami a jednoduchým zasklením. Vstup do suterénu – kotolne z exteriéru je
cez oceľové jednoduché dvere.
Obvodový plášť a tiež strešný plášť – stropná konštrukcia z hľadiska teplotechnického
nevyhovuje súčasným požiadavkám stanoveným v STN 73 0540-2.
Na zvislých a vodorovných nosných konštrukciách nie sú vizuálne badateľné poškodenia
takého rázu, ktoré by ohrozili statiku objektu. Stav stavebných konštrukcií objektu zodpovedá
dobe ich užívania. Poškodené sú hlavne povrchy podláh - povlakové krytiny podláh a
schodov, dlažby, obklady a čiastočne omietky. Objekt si vyžaduje ich opravu.
Objekt je napojený na el. energiu, verejný vodovod, plyn a telefón a obecný rozhlas.
Vnútorné inštalácie a prípojky sú vo vyhovujúcom stave.
Splaškové vody sú zberané samostatnou kanalizáciou do žumpy, ktorá je situovaná na
nádvorí, severovýchodne od objektu. Žumpa je prístupná zo spevnenej plochy nádvoria.
Dažďové vody zo striech sú odvádzané samostatnou dažďovou kanalizáciou do potoka
Machnáč.
Podľa vizuálneho posúdenia objektu, nie sú badateľné poruchy statiky. Drobné poruchy sa
prejavujú na fasáde objektu vo forme lokálne opadnutej alebo inak poškodenej omietky,
prevažne vplyvom vlhkosti a zatekania. Jedná sa predovšetkým o balkón nad hlavným
vstupom do kultúrneho domu, štítové murivo pri jeho oplechovaní a prakticky v celom
rozsahu poškodená, resp. popraskaná omietka rímsy.
Ku jestvujúcemu objektu sú vybudované prístupové komunikácie asfaltové komunikácie
a chodníky pre peších a dopravu autami.
Popis navrhovaného riešenia.
a)
systém vykurovania
výmena zariadení na výrobu tepla,
výmena čerpadiel za čerpadlá s reguláciou otáčok,
zlepšenie tepelnej izolácie rozvodov tepla,
inštalácia termoregulačných ventilov na vykurovacích telesách,
hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy v budove - termické,
zavedenie zónovej regulácie
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navrhnutie solárneho systému vykurovania a prípravy TÚV.
b)
osvetľovacia sústava v budove
výmena svetelných zdrojov a svietidiel,
výmena elektrických rozvodov
c) stavebné úpravy
1. zateplenie fasády objektu OcÚ a KD, vrátane soklovej časti certifikovaným
zatepľovacím systémom.
2. zateplenie stropov (strechy)
3. výpisy a špecifikácie
4. úprava jestvujúcich bleskozvodových zvody
5. výmena oplechovaní, dažďových žľabov a zvodov
6. návrh farebného riešenia fasády
7. úprava zelene v okolí budovy
8. návrh bezbariérového prístupu pre ZTP
Ďalšie požiadavky na spracovateľa:
Výstup – viazaný v písomnej forme a v elektronickej forme vo formáte pdf
Vypracovanie predbežnej štúdie
bude obsahovať základné pohľady
návrh dispozičného riešenia
celkové kolorovanie objektu
Stavebný projekt – dokumentácia pre realizáciu stavby
sprievodná správa
súhrnná technická správa
koordinačný výkres stavby
stavebné výkresy stavby
dokumentácia prevádzkových súborov
celkové náklady stavby
Vypracovanie projektovej a rozpočtovej dokumentácie v 6-tich vyhotoveniach.
Rozpočet bude vypracovaný v jednom vyhotovení a výkaz výmer v 5-tich vyhotoveniach
Projektová dokumentácia bude spracovaná v zmysle platných predpisov a technických
noriem.
Projektová dokumentácia musí byť kladne odsúhlasená všetkými zainteresovanými orgánmi
a organizáciami.
11. Rozdelenie predmetu zákazky
Predmet zákazky nie je možné deliť
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12. Možnosť predloženia variantných riešení
Verejný obstarávateľ neumožňuje záujemcom predložiť variantné riešenia.
13. Podmienky predkladania cenovej ponuky a spôsob určenia ceny
e-mailom
poštou
- Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty pri výbere dodávateľa sa predkladajú v štátnom
jazyku (t.j. v slovenskom jazyku). Doklady, ktoré tvoria súčasť obsahu ponuky
uchádzačov vo verejnom obstarávaní so sídlom mimo územia Slovenskej republiky,
musia byť predložené v pôvodnom jazyku, a súčasne musia byť preložené do štátneho
jazyka, t.j. do slovenského jazyka (neplatí pre uchádzačov, ktorí majú sídlo v Českej
republike. V takomto prípade doklady môžu byť predložené v pôvodnom, t.j. v
českom jazyku).
Uchádzač predloží ponuku e-mailom na e-mailovú adresu: drahoslorinc@stonline.sk

14. Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 23. 03. 2017 do 18:00 hod.
15. Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 30.06.2017
16. Obsah ponuky
- Identifikačné údaje uchádzača
- Vyplnená príloha č. 1 tejto výzvy
17. Kritériá na vyhodnotenie ponúk podľa § 44 ZVO:
Najnižšia cena bez DPH / s DPH
Najlepšieho pomeru ceny a kvality
Nákladov použitím prístupu nákladovej efektívnosti najmä nákladov počas životného
cyklu
18. Navrhnutý spôsob vzniku záväzku:
Objednávka
Zmluva
Rámcová dohoda
Iné
19. Ďalšie informácie
Ponuky doručené kontaktnej osobe a predložené v lehote na predkladanie ponúk, sa
zúčastneným subjektom nevracajú. Verejný obstarávateľ eviduje všetky doklady a dokumenty
z prieskumu trhu v rámci dokumentácie celého projektu.
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Verejný obstarávateľ všetkým uchádzačom oznámi výsledok vyhodnotenia ponúk. Úspešného
uchádzača vyzve na predloženie návrhu zmluvy, ktorej znenie je prílohou tejto výzvy.
Zmluva musí byť uzatvorená v lehote viazanosti ponúk.
Zmluva nadobúda platnosť podpisom obomi zmluvnými stranami. Zmluva nadobúda
účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle verejného obstarávateľa a
súčasne po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom že dôjde k schváleniu procesu
verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku. V prípade
neschválenia procesu verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného
príspevku, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy bez udania iného
dôvodu v nadväznosti na doručenie správy z kontroly verejného obstarávania, ktorou
poskytovateľ nenávratného finančného príspevku neschváli predmetný proces verejného
obstarávania.
V prípade, že verejný obstarávateľ nezíska finančné prostriedky na realizáciu diela „Zníženie
energetickej náročnosti budovy obecného úradu s kultúrnym domom v obci Bobot“ do 24
mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy, zmluva zanikne bez nároku zmluvných strán.
Verejný obstarávateľ požaduje, aby úspešný uchádzač ku podpisu zmluvy predložil aktuálny
doklad o oprávnenosti poskytovať službu, v origináli alebo overenej kópií.
Úspešný uchádzač je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s
dodávanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP, a to
oprávnenými osobami v zmysle všeobecných zmluvných podmienok zmluvy o poskytnutí
NFP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť
20. Dátum zaslania výzvy na súťaž1
15.03.2017

Dátum a miesto: Žilina, 24.02.2017
Mgr. Ing. Drahoslav Lörinc, v.r..
konzultant pre verejné obstarávanie

1

Nevyžaduje sa ako podmienka pri zákazkách pod 5000,- EUR
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Príloha č. 1

Formulár pre určenie ponukovej ceny.

(Uchádzač vyplní požadované identifikačné údaje a uvedie ponukovú cenu do tabuľky)

Identifikačné údaje uchádzača

Obchodné meno:
Sídlo podnikania:
IČO:
DIČ:
Štatutárny zástupca:
Kontakt tel:
Kontakt e-mail:

Návrh na plnenie kritéria najnižšej ceny
Cena bez
DPH

Pol.

Názov

1.

Spracovanie projektovej dokumentácie pre
projektový zámer:
„Zníženie energetickej náročnosti budovy
obecného úradu s kultúrnym domom
v obci Bobot.“

DPH 20%

Cena celkom
s DPH

......................................................................
(pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu)
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Príloha č. 2
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB (spracovanie projektovej dokumentácie)
uzavretá podľa § 269 odst.2 . zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení nesk.
zákonov (ďalej len „zmluva“)
medzi týmito zmluvnými stranami
1.

Objednávateľ

Obchodné meno / Názov
Poštová adresa
Mesto
PSČ
IČO
Štatutárny zástupca
tel. č.
e-mail
adresa hlavnej stránky verejného
obstarávateľa /URL/

Obec Bobot
Bobot 56
Bobot
913 25
00311421
Danka Ďuriačová
+421 32 6594831
ou@bobot.sk
http://www.bobot.sk

(ďalej ako „objednávateľ“)
Obchodné meno / Názov
Sídlo
Adresa
Zapísaný
IČO
DIČ
IČ DPH
Štatutárny zástupca
tel. č.
e-mail
adresa hlavnej stránky verejného
obstarávateľa /URL/

(ďalej ako „zhotoviteľ“)
(ďalej zhotoviteľ a objednávateľ spolu aj ako „zmluvné strany“).

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
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„zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil
postup verejného obstarávania – zadávanie zákazky podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Článok I Predmet zmluvy
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť pre objednávateľa spracovanie projektovej
dokumentácie pre projektový zámer : Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného
úradu s kultúrnym domom v obci Bobot.
2. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za spracovanie projektovej
dokumentácie v požadovanom rozsahu a kvalite cenu podľa výsledku VO a článku 3 tejto
zmluvy.
3. Miesto dodania predmetu zmluvy: Obecný úrad Bobot, č. 56, 913 25.

Článok II.

Vymedzenie formy a obsahu poskytovaných služieb

Predmetom zmluvy je spracovanie projektovej dokumentácie v nasledovnom rozsahu:
Výstup – viazaný v písomnej forme a v elektronickej forme vo formáte pdf
Vypracovanie predbežnej štúdie
bude obsahovať základné pohľady
návrh dispozičného riešenia
celkové kolorovanie objektu
Stavebný projekt – dokumentácia pre realizáciu stavby
sprievodná správa
súhrnná technická správa
koordinačný výkres stavby
stavebné výkresy stavby
dokumentácia prevádzkových súborov
celkové náklady stavby
Vypracovanie projektovej a rozpočtovej dokumentácie v 6-tich vyhotoveniach.
Rozpočet bude vypracovaný v jednom vyhotovení a výkaz výmer v 5-tich vyhotoveniach
Projektová dokumentácia bude spracovaná v zmysle platných predpisov a technických
noriem.
Projektová dokumentácia musí byť kladne odsúhlasená všetkými zainteresovanými orgánmi
a organizáciami.
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Článok III. Cena za služby
1. Cena za spracovanie predmetu zmluvy je stanovená nasledovne:
Cena celkom bez DPH:
DPH v sadzbe 20%:
Cena celkom s DPH:

Článok IV. Platobné podmienky ceny za služby
1. Platobné podmienky úhrady ceny za službu sú určené nasledovne:
Faktúra bude vystavovaná po odovzdaní a prevzatí diela. Splatnosť faktúry je 30 dní od
dátumu vystavenia faktúry.

Článok V. Vykonanie služieb
1 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri spracovaní diela s náležitou odbornou
starostlivosťou.
6. Termín spracovania projektovej dokumentácie zhotoviteľom je určený nasledovne: do 3
týždňov od podpisu zmluvy.

Článok VI. Ďalšie zmluvné dohody
1. Zmluvné strany berú na vedomie, že všetky informácie, ktoré sa v súvislosti s uzavretím
tejto zmluvy dozvedia, sa považujú za dôverné informácie, a ktoré sa dozvedia v súvislosti s
plnením tejto zmluvy, za obchodné tajomstvo v zmysle § 17 Obchodného zákonníka.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu spôsobenú objednávateľovi porušením svojej povinnosti z
tejto zmluvy, ak zaviní vznik škody zanedbaním odbornej starostlivosti pri plnení svojich
povinností. Zhotoviteľ je s odbornou starostlivosťou povinný skúmať pokyny, podklady a iné
dokumenty objednávateľa slúžiace na poskytnutie služby. Zmluvné strany nezodpovedajú za
škodu pokiaľ preukážu, že porušenie ich povinnosti podľa tejto zmluvy bolo spôsobené
okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť v zmysle § 374 Obchodného zákonníka.

11

Obec Bobot
Bobot 56, 913 25

Článok VII. Zmeny a doplnenia zmluvy
1. Všetky zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné uskutočniť výlučne formou písomného,
číselne označeného dodatku k tejto zmluve podpísaného oboma zmluvnými stranami.

Článok VIII. Záverečné ustanovenia
1. Zástupcovia zmluvných strán sa zaväzujú, že v prípade zmeny sídla, zmeny štatutárnych
orgánov oprávnených konať v mene spoločnosti a akékoľvek iné zmeny oznámia druhej
strane bez zbytočného odkladu.
3. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve sa spravujú
ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení.
4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch (2) originálnych exemplároch, pričom každá zmluvná
strana obdrží jej jedno (1) podpísané vyhotovenie.
5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
6. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a
zverejnením na webovom sídle objednávateľa, podľa platných právnych predpisov. Zmluva
nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom že dôjde k
schváleniu procesu verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného
príspevku. V prípade neschválenia procesu verejného obstarávania poskytovateľom
nenávratného finančného príspevku, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od
zmluvy bez udania iného dôvodu v nadväznosti na doručenie správy z kontroly verejného
obstarávania, ktorou poskytovateľ nenávratného finančného príspevku neschváli predmetné
verejné obstarávanie. Ak objednávateľ nebude úspešný so žiadosť o poskytnutie NFP do 24
mesiacov ododňa platnosti tejto zmluvy, táto zmluva zaniká bez akýchkoľvek nárokov
zmluvných strán.
7. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávanými
prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými
osobami v zmysle všeobecných zmluvných podmienok zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť
im všetku potrebnú súčinnosť.
7.1 Oprávnené osoby na výkon kontroly, auditu a overovania sú:
7.1.1 Ministerstvo ŽP SR a ním poverené osoby, 7.1.2 Útvar následnej finančnej kontroly a
nimi poverené osoby, 7.1.3 Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly,
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Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, 7.1.4 Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a
nimi poverené osoby, 7.1.5 Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho
dvora audítorov, 7.1.6 Osoby prizvané orgánmi uvedenými v bode 7.1.1. až 7.1.4. v súlade s
príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ. 8. Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že si obsah
tejto zmluvy prečítali, súhlasia s ním, pričom táto zmluva je uzavretá na základe ich
slobodnej, určitej a vážnej vôle na preukázanie čoho ju vlastnoručne podpisujú.

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

V ........................... dňa .......................

V Bobote, dňa ..................

.......................................................
Danka Ďuriačová, starostka

...............................................
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