MESTO LEVOČA
Mestský úrad Levoča, Námestie Majstra Pavla 4/4, 054 01 Levoča
Mesto Levoča ako verejný obstarávateľ v zmysle § 6 ods. 1 písm. b) zákona
č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej „zákon o verejnom obstarávaní“) v rámci zadávania zákazky
podľa § 9 ods. 9) zákona č. 25/2006 Z. z. predkladá
výzvu na predloženie ponuky.
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:
Sídlo:
IČO:
Kontaktná osoba:
Telefón:
Elektronická pošta:

Mesto Levoča
Námestie Majstra Pavla č. 4
00329321
Ing. Marek Krajňák
053/451 2436, kl. 112
marek.krajnak@levoca.sk

2. Názov zákazky

„Radnica a zvonica, Námestie Majstra Pavla č.2, Levoča, ÚZPF: 2891/1,
2891/2 – inžinierskogeologický prieskum, posúdenie zavlhania a návrh
sanácie.“
3. Predpokladaná hodnota zákazky
Zákazka na poskytnutie služby s predpokladanou hodnotou 10 000,00 EUR (bez DPH).
4. Druh zákazky
Zákazka zadávaná podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákazka na poskytnutie služby.
Spoločný slovník obstarávania – Hlavný slovník: 71000000-8 Architektonické, stavebné,
inžinierske a inšpekčné služby.
5. Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky s názvom „Radnica

a zvonica, Námestie Majstra Pavla č.2,
Levoča, ÚZPF: 2891/1, 2891/2 – inžinierskogeologický prieskum, posúdenie
zavlhania a návrh sanácie.“ je vykonanie:










inžinierskogeologického prieskumu,
geodetické zameranie pôdorysu objektu,
hydrogeologického prieskumu,
monitoringu jestvujúcich kanalizačných rozvodov v objekte a tesnej blízkosti objektu,
posúdenie zavlhnutia muriva,
rešerš doteraz realizovaných prác,
určenie príčin zvĺhania objektu,
návrh sanačných opatrení a spresnenie postupu prác na sanácii objektu,
vypracovanie rozpočtu navrhovaných stavebných opatrení a prác, vrátane výkazu
výmer.

pre stavebný objekt: Radnica a zvonica (Námestie Majstra Pavla č.2, 054 01 Levoča).
Výstupom z uvedeného prieskumu a odborných činností bude vypracovanie dokumentácie
v tlačenej forme v počte 6 vyhotovení a v digitálnej forme na jednom CD/DVD nosiči,
vypracovanie rozpočtu navrhovaných stavebných opatrení a prác, vrátane výkazu výmer
v tlačenej forme v počte 3 vyhotovenia a v digitálnej forme na jednom CD/DVD nosiči.
Uchádzačovi je odporúčaná obhliadka „in situ“ pre oboznámenie sa so zložitosťou
predmetnej zákazky a objektívne posúdenie daného stavu, pred predložením ponuky.
Obhliadku na mieste zabezpečí: Ing. Marek Krajňák – referent odd. IČ, ÚP a ŽP, SÚ po
telefonickom ohlásení v časovom predstihu.
6. Miesto poskytnutia služby
Námestie Majstra Pavla č.2, 054 01 Levoča
7. Lehota poskytnutia služby
Plánovaný termín na poskytnutie služby je v lehote do 30. 10. 2015.
8. Podmienky financovania predmetu verejného obstarávania
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa
vyčlenených na tento účel a z dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu
Ministerstva kultúry SR (MK- 7655/2015/1.2). Financovanie bude prebiehať na základe
predloženej faktúry za poskytnutú službu.
9. Mena a ceny uvádzané v ponuke
Cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR
č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Uchádzačom navrhovaná cena bude
vyjadrená v Eurách.
Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len “DPH“), cenu uvedie v zložení:
-

cena bez DPH,
výška DPH v %,
výška DPH v EUR,
navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie celkovú navrhovanú zmluvnú cenu. Na skutočnosť,
že nie je platiteľom DPH, upozorní/uvedie v ponuke.
10. Lehota a miesto na predkladanie ponúk
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 28.7.2015 do 10,00 hod.
Ponuky je potrebné predložiť poštovou službou alebo osobne do podateľne na adresu:
Mesto Levoča
Námestie Majstra Pavla č. 4, 054 01 Levoča
Ponuky sa predkladajú v uzavretom obale s uvedením obchodného mena a sídla uchádzača
alebo miesta podnikania.
Označenie ponuky uchádzača: „Radnica a zvonica, Námestie Majstra Pavla č.2,

Levoča, ÚZPF: 2891/1, 2891/2 – inžinierskogeologický prieskum, posúdenie
zavlhania a návrh sanácie - SÚŤAŽ - N E O T V Á R A Ť“
11. Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Ponuky sa vyhodnocujú na základe najnižšej ceny s DPH. Ponuku uchádzača s najnižšou
cenou s DPH, ktorý splnil požiadavky verejného obstarávateľa z hľadiska splnenia
požiadaviek na predmet zákazky a náležitosti ponuky, verejný obstarávateľ vyhodnotí ako

úspešnú, tzn. hodnotí sa navrhovaná zmluvná cena v zmysle bodu 9. tejto výzvy, ktorú bude
verejný obstarávateľ platiť.
12. Splnenie podmienok účasti
Uchádzač predloží kópiu dokladu potvrdzujúceho oprávnenie poskytovať služby súvisiace
s predmetom zákazky.
13. Lehota viazanosti ponúk
Do 15.8.2015.
14. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk, vrátane uvedenia poradia uchádzačov, bude
zaslaná všetkým uchádzačom, ktorých ponuka bude vyhodnocovaná.
V Levoči 20.7.2015

Štatutárny zástupca verejného obstarávateľa:

Meno a podpis zodpovednej osoby za verejné obstarávanie:

PaedDr. Milan Majerský
primátor mesta

Ing. Marek Krajňák

