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

„Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č. 43 v Levoči, ÚZPF č. 2932/1 –
projektová dokumentácia“
3. Predpokladaná hodnota zákazky
Zákazka na poskytnutie služby s predpokladanou hodnotou 20 000,00 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 „Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č. 43
v Levoči, ÚZPF č. 2932/1 – projektová dokumentácia“ je vypracovanie projektovej
dokumentácie na úrovni projektu pre stavebné povolenie pre stavebný objekt: Dom
meštiansky, Námestie Majstra Pavla č. 43 v Levoči podľa nasledujúceho zadania:
dispozičné riešenie suterénu pre účely vytvorenia muzeálnych priestorov,
dispozičné riešenie 1.NP severného a južného traktu budovy pre účely vytvorenia
priestorov pre remeselné dielne, výtvarné ateliéry, obchodné priestory...
dispozičné riešenie 1. NP západného traktu budovy pre účely vytvorenia technického
zázemia bytov (skladovacie priestory,...) a obchodných priestorov,
dispozičné riešenie 2.NP severného traktu pre účely zväčšenia súčasných priestorov
galérie mesta Levoča so zámerom vytvorenia priestoru pre skladovanie expozícií
galérie a usporadúvanie workshopov a pre účely vytvorenia jednej ubytovacej
jednotky (2 izby, kuchynka, hygienické zázemie),

dispozičné riešenie 2.NP južného traktu pre účel vytvorenia obchodných priestorov
určených na prenájom (bez bližšej špecifikácie), príp. bytové priestory
dispozičné riešenie 2. NP, 3. NP západného traktu pre bytové účely,
dispozičné riešenie 3. NP východného traktu pre bytové účely,
dispozičné riešenie zobytnenia podkrovia západného a východného traktu budovy
statická analýza a návrh stabilizácie lodžií, arkád a pilierov vo dvorovej časti objektu,
návrh rekonštrukcie strešného plášťa východného traktu vo dvorovej časti objektu
a strešného plášťa západného traktu (vo dvorovej aj uličnej časti), vrátane posúdenia
nosného systému krovu.
položkový rozpočet rozpočet stavby, vrátene výkazu výmer.
(Legenda orientácie traktov objektu tvorí prílohu súťažných podkladov).
Výstupom z uvedeného prieskumu a odborných činností bude vypracovanie dokumentácie
v tlačenej forme v počte 6 vyhotovení a v digitálnej forme na dvoch CD/DVD nosičoch,
vypracovanie rozpočtu stavby, vrátane výkazu výmer v tlačenej forme v počte 3 vyhotovenia
a v digitálnej forme na dvoch CD/DVD nosičoch.
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.
Mesto Levoča má spracované zameranie skutkového stavu predmetnej stavby (vrátane
architektonicko-historického a umelecko-historického výskumu), ktoré bolo vykonané v roku
2010.
6. Miesto poskytnutia služby
Námestie Majstra Pavla č.43, 054 01 Levoča
7. Lehota poskytnutia služby
Termín na poskytnutie služby je v lehote do 30. 11. 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- 7654/2015/1.2). 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 doručenie ponúk uplynie dňa 10.8.2015 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: „Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č. 43
v Levoči, ÚZPF č. 2932/1 – projektová dokumentácia - SÚŤAŽ - N E O T V Á R AŤ“
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 (kvalifikačné predpoklady o odbornej spôsobilosti - autorizácii
potrebnej pre spracovanie predmetnej projektovej dokumentácie).
13. Lehota viazanosti ponúk
Do 31.8.2015.
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 31.7.2015

Štatutárny zástupca verejného obstarávateľa:

Meno a podpis zodpovednej osoby za verejné obstarávanie:

PaedDr. Milan Majerský
primátor mesta

Ing. Marek Krajňák

Príloha: Legenda orientácie traktov objektu

Kláštorská ul.

Námestie
Majstra
Pavla

