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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

HLAVIČKA FORMULÁRA
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)    NÁZOV A ADRESY

Mesto Komárno
IČO:  00306525
Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno
Slovensko
Kontaktná osoba: Matej Novotný
Telefón: +421 918383390
Email: verejneobstaravanie@paywell.eu
Fax: +421 918383390
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.komarno.sk/start.html
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/private/profily/4284/show

I.3)    KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/435612
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Adresa (URL):  https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/435612
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

I.4)    DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní

I.5)    HLAVNÁ ČINNOSŤ
Samospráva

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1)    ROZSAH OBSTARÁVANIA

II.1.1)    Názov
Vypracovanie projektovej dokumentácie – „Prestavba hlavnej budovy termálneho kúpaliska v Komárne"
Referenčné číslo:  1/2021

II.1.2)    Hlavný kód CPV
71200000-0

II.1.3)    Druh zákazky
Služby

II.1.4)    Stručný opis
Vypracovanie PD Prestavba hlavnej budovy termálneho kúpaliska v Komárne 
 
Podrobný opis predmetu zákazky sa nachádza v časti B. súťažných podkladov.

II.1.5)    Celková predpokladaná hodnota
105 500,00 EUR bez DPH

II.1.6)    Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti:  Nie

II.2)    OPIS
II.2.2)    Dodatočné kódy CPV

71320000-7
II.2.3)    Miesto dodania

Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Sídlo verejného obstarávateľa: 
Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno

II.2.4)    Opis obstarávania
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Vypracovanie PD Prestavba hlavnej budovy termálneho kúpaliska v Komárne.  
 
Požaduje sa vypracovanie projektu pre územné rozhodnutie a vypracovanie projektu pre stavebné povolenie na základe
územného rozhodnutia. 
 
Podrobný opis predmetu zákazky sa nachádza v časti B. súťažných podkladov.

II.2.5)    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch

II.2.6)    Predpokladaná hodnota
105 500,00 EUR bez DPH

II.2.7)    Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch:  70

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty:  Nie

II.2.13)INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie:  Nie

II.2.14)Doplňujúce informácie
Vo vzťahu k II. 2.7) Lehota trvania zákazky alebo rámcovej dohody verejný obstarávateľ uvádza, že lehota dodania je
predmetom súťaže (viď kritéria na vyhodnotenie ponúk v časti E. súťažných podkladov). Maximálna prípustná lehota
dodania je do 10 týždňov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy, t.j. 70 dní.

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1)    PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1)Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných

registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:  Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti
týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods.1 písm. e) a f) ZVO, a teda:  
-e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, 
-f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v
štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, 
Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky uvedenej v bode: 
-e)doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý
zodpovedá predmetu zákazky, 
-f) doloženým čestným vyhlásením. 
 
V zmysle § 32 ods. 3 ZVO uchádzač alebo záujemca nie je povinný predkladať doklady podľa odseku 2 písm. e), pretože
verejný obstarávateľ má možnosť použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu.  
 
Uchádzač splnenie podmienky účasti osobného postavenia v zmysle ust. § 32 ods. 1 písm. e) až f) a ods. 2, 3 a 5 môže
preukázať podľa § 152 ods.1 a ods.3 ZVO platným zápisom do hospodárskych subjektov.  
Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla,
miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode 2 alebo nevydáva ani
rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania
alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým miestom pobytu
mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným
pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.  
 
Splnenie podmienky účasti môže uchádzač preukázať dočasne predložením Jednotného európskeho dokumentu podľa §
39 ZVO alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom
a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Doklady,
preukazujúce splnenie podmienok účasti nahradené Jednotným európskym dokumentom alebo čestným vyhlásením
predkladá verejnému obstarávateľovi uchádzač podľa § 39 ods. 6 ZVO v čase a spôsobom, určeným verejným
obstarávateľom. Jednotný európsky dokument je možné stiahnuť z webového sídla UVO (www.uvo.gov.sk). Verejný
obstarávateľ požaduje aby bol Jednotný európsky dokument podpísaný osobou oprávnenou konať za uchádzača. 
 
Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia
za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny
len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok:  Neuplatňuje sa

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok:  Doklady podľa ust. § 34 ods. 1 písm. a) 
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Doklady podľa ust. § 34 ods. 1 písm. g) 
 
Podrobné podmienky účasti sú uvedené v časti F. súťažných podkladov.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:  Podrobné podmienky účasti sú uvedené v časti F. súťažných podkladov.

III.2)    PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky

Všetky podmienky vykonania zákazky sú obsiahnuté v súťažných podkladoch.
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

ODDIEL IV: POSTUP
IV.2)    ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE

IV.2.2)    Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas:  13.12.2021 10:30

IV.2.7)    Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas:  13.12.2021 11:00
Miesto:  Mesto Komárno, Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno, zasadačka Mestského úradu
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:  Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým
uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Osoba oprávnená zúčastniť sa procesu otvárania
ponúk v mene uchádzača, preukazuje svoje oprávnenie overeným písomným plnomocenstvom. To neplatí, ak má táto
osoba postavenie štatutárneho orgánu uchádzača.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2)    INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE

Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby

VI.5)    DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
26.11.2021
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