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Mesto  Senica 
Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica  

Číslo jed.: 2008/                                                                                    v Senici, dňa 18.decembra 2008           
 
 
                                                                                             
                                                                                              
 
                                                                                   ................................................. 
 
                                                                                   ................................................. 
 
                                                                                   .................................................  
 
                                                                                               
                                                                                                
                                                                                                
 
 

 
Vec: Výzva na predloženie ponuky :  Vypracovanie projekt ovej dokumentácie na projekt –
SENICA   S   NOVÝM    NÁMESTÍM. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–––- 
 
 
                          Mesto Senica, ul. Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica , ako verejný  obstarávateľ 
(ďalej len „  verejný obstarávateľ“ )  Vás v zmysle zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  v súlade s § 102 – zadávanie 
zákaziek s nízkymi hodnotami                               

vyzýva 
 
na predloženie ponuky na zákazku s nízkou hodnotou na poskytnutie služby –Vypracovanie 
projektovej dokumentácie na projekt – SENICA S NOVÝM NÁMESTÍM. 
 
I. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:  
Názov organizácie: Mesto Senica  
IČO: 309 974 
Sídlo organizácie: Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica  
Kontaktná osoba :  Ing. Ján Sališ 
Telefón /fax: 034/651 5001-121,  mobil: 0905 597 188, fax: 034/6574058 
E-mail: salis@msu.senica.sk 
Internetová stránka: www.senica.sk 
 
II. Predmet zákazky: 
Názov predmetu zákazky: Vypracovanie projektovej dokumentácie na projekt – SENICA 
S NOVÝM NÁMESTÍM. Mesto Senica sa v roku 2009 plánuje uchádzať o získanie nenávratného 
finančného príspevku v rámci ROP , opatrenie  č 4.1 „Regenerácia sídiel“, na rekonštrukciu 
a modernizáciu námestia pre projekt „ SENICA S NOVÝM NÁMESTÍM. „.  Projektová dokumentácia 
bude riešiť územie od križovatky ulice Hurbanovej a Továrenskej , po križovatku ulice Vajanského 
s ulicou Brezovou ( viď. Príloha – situácia – centrálna časť mesta Senica ). Celková plocha 
záujmového územia je 61 700 m2. Verejný obstarávateľ požaduje z celkového záujmového územia 
vyčleniť pre plochu námestia  v rozsahu 16  000 – 17 000 m2, plochu líniových stavieb pre peších   
v rozsahu 29 000-30 000 m2, ostatnú plochu  by mala tvoriť dopravná infraštruktúra .  
V navrhovanej projektovej dokumentácie verejný obstarávateľ požaduje architektonicky riešiť :  

- možnosť inštalácie veľkoplošného pódia s priestorom pre zhromaždenie obyvateľov, 
- možnosť využitia časti plochy na dočasné parkovanie pre 10-12 osobných automobilov, 
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- možnosť opakovaného postavenia mobilných objektov / stánok, predajný pult a pod / 
- verejné osvetlenie cesty a oddychovej zóny 
- prístup pre drobnú záhradnú techniku 
- zavlažovací systém zelených plôch 
- objekty s vodou , s možnosťou riešenia aj pitnej vody pre návštevníkov 
- umiestnenie verejných WC  
- bezbarierový výťah do MsDK Senica  
- mestský mobilinár 
- drobnú architektúru  
- úpravu priestranstiev dotknutých s pamiatkovo chránenými objektmi, 

Ako materiál verejný obstarávateľ požaduje riešiť v navrhovanej projektovej dokumentácie – prírodný 
materiál / kameň , drevo/ a len v obmedzenom rozsahu kov.  Projektovú dokumentáciu je potrebné 
projekčne a architektonicky navrhnúť tak, aby predpokladané náklady na realizáciu boli vo výške cca 
70 mil. Sk.  
 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje min 3 konzultácie so zhotoviteľom pred konečným odovzdaním PD 
pre stavebné povolenie za účelom upresnenia rozsahu ,  konzultácie navrhovaného architektonického 
riešenia  a použitia  vhodnosti materiálu na realizáciu. 
  
Verejný obstarávateľ požaduje  uskutočnenie služieb v členení dvoch etáp :  
1. etapa – pred podaním žiadosti o NFP 
Časť „A“  - projektová dokumentácia pre stavebné povolenie, 

          - projektová dokumentácia pre realizáciu stavby ( so zapracovaním podmienok stavebného  
            povolenia do projektu vrátane položkovitého rozpočtu )  

2. etapa – po schválení žiadosti o NFP 
Časť“ B“   - dopracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia 

         -  autorský dozor 
               -  koordinácia jednotlivých častí s manažérom projektu 
 
Projektovú dokumentáciu je potrebné vyhotoviť v 10 origináloch v stupni ako projektová 
dokumentácia pre stavebné povolenie a  realiza čný projekt. . Súčasťou vypracovanej projektovej 
dokumentácie je podrobný položkový rozpočet a výkaz výmer. Položkový rozpočet a výkaz výmer je 
potrebné predložiť v 3 vyhotoveniach aj na CD – nosičoch.        
Projektová dokumentácia musí byť vypracovaná v súlade s platnou legislatívou SR. 
 
Spolo čný slovník obstarávania ( CPV)   :   Hlavný slovník:       71000000-8 
                                                                        Doplnkový slovník:  DA17-2                                                      

   
III. Typ zákazky  
Zákazka na poskytnutie služby  v zmysle ustanovenia § 3 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní. 
 
IV. Zdroj finančných prostriedkov : 
Verejný obstarávateľ neposkytne preddavok. Predmet zákazky sa bude financovať z rozpočtu 
verejného obstarávateľa v roku 2009. Platba bude realizovaná na základe predložených faktúr 
odsúhlasených objednávateľom. Splatnosť faktúr do 60 dní po doručení. 
 
V. Miesto a termín  poskytnutia služby na  predmet zákazky : 
Mesto Senica , ul. Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica . 
Dĺžka trvania zmluvy :  max. termín ukon čenia služby – projekt pre stavebné povolenie  do 13 . 
februára 2009, realiza čný projekt do 15. marca 2009. 
 
VI. Platnosť ponuky : 
Uchádzač je svojou ponukou viazaný počas lehoty viazanosti ponúk. Lehota viazanosti ponúk je 
verejným obstarávateľom stanovená do 10. januára 2009. 
Lehota na predkladanie ponúk je verejným obstarávateľom stanovená  do : 5. januára 2009 do 14.00 
hod. 
 
VII. Vysvetľovanie podmienok : 
V prípade potreby objasniť údaje uvedené vo výzve na predkladanie ponúk, môže ktorýkoľvek zo 
záujemcov požiadať o ich vysvetlenie na mieste a  u kontaktnej osoby uvedenej v bode č. 1. výzvy . 
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VIII . Vyhotovenie a jazyk ponuky: 
Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme , ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu. Ponuka 
a ďalšie doklady a dokumenty sa predkladajú v slovenskom jazyku. 
 
 
 
IX. Obsah ponuky : 
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať :  

- doklad o oprávnení podnikať, alebo doklad o zapísaní v profesijnom zozname vedenom 
profesijnou organizáciou  alebo čestné vyhlásenie o oprávnení podnikať podľa predpisov 
v krajine svojho sídla, ak záujemca /uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina sídla 
nevydáva doklad, resp. rovnocenný doklad (originál alebo overená kópia nie staršia ako tri 
mesiace ku dňu na predkladanie ponúk )  

- fotokópia osvedčenie SKA , prípadne SKSI na zhotovenie projektovej dokumentácie 
potvrdená originálom podpisu a  pečiatky.  

- čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá pozastavenú podnikateľskú činnosť – podpísané 
štatutárnym orgánom uchádzača, 

- ponuková cena  v EURO/SKK vypracovaná v  zmysle bodu X. výzvy, 
- popis navrhovaného riešenia  

 
X. Mena a ceny uvádzané v ponuke: 
Navrhovaná  cena musí byť stanovená v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov. 
Uchádzačom v ponuke navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v slovenských korunách. 
Ak je uchádzač platiteľom  DPH , navrhovanú zmluvnú cenu v ponuke uvedie v zložení:  

- navrhovaná zmluvná cena bez DPH 
- sadzba a výška DPH 
- navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH. 

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH , uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v ponuke celkom. Na 
skutočnosť , že nie je platiteľom DPH v ponuke upozorní.  
Spôsob určenia ponukovej ceny :  

- buď na základe kalkulácie nákladov a zisku,  
- alebo pomocou hodinových sadzieb 
- alebo pomocou agregovaných cien výkonov inžinierskych činností ( napr. sadzobník UNIKA) 

vo väzbe na kategorizáciu, pásmo zložitosti a náročnosti stavby . 
 
XI. Predkladanie ponúk: 
Uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený . 
Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje :  

- adresu verejného obstarávateľa: Mestský úrad Senica , Štefánikova 1408/56, 905 25 
Senica  

- adresu uchádzača 
- označenie „ zákazka s nízkou hodnotou – neotvára ť, PD-NÁMESTIE „ 
 

XII. Miesto a lehota na predkladanie ponúk: 
Ponuky je možne doručiť poštovou zásielkou na adresu: Mestský úrad Senica, Štefánikova 1408/56, 
905 25 Senica, alebo osobne do podateľne verejného obstarávateľa v termíne do :5. januára 2009 do 
14.00 hod. 
 
XIII. Otváranie obálok s ponukami:  
Otváranie  obálok s ponukami sa uskuto ční dňa 05. januára 2009  bez prítomnosti uchádzačov . 
 
XIV. Preskúmanie ponúk: 
Do procesu vyhodnotenia ponúk budú zaradené len tie ponuky , ktoré obsahujú všetky náležitosti 
uvedené v bode IX. Uchádzač bude upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu 
vylúčenia. 
 
XV. Hodnotenie ponúk: 
Ponuky budú vyhodnocované len podľa kritérií na hodnotenie ponúk. 
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Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižši a cena bez  DPH – 100 bodov   
- maximálna bodová hodnota je pre najnižšiu cenu za ponukovú cenu bez DPH, pri ostatných 
ponukách sa bodová hodnota určí úmerou, ako podiel najnižšej navrhovanej ceny z ponúk 
a navrhovanej ceny príslušnej vyhodnocovanej ponuky, prenásobený maximálnym počtom bodov pre 
uvedené kritérium. Všetky výpočty sa zaokrúhľujú na jedno desatinné miesto/ 

 
Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere uchádzača pri postupe zadávania zákazky 
s nízkou hodnotou nie je možné podať námietky v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. 
 
 
XVI. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk: 
Úspešnému uchádzačovi bude doručené oznámenie, že jeho ponuku verejný obstarávateľ prijíma  
a ostatným uchádzačom , ktorých ponuky boli vyhodnocované , bude doručené oznámenie 
o neúspešnosti ich ponúk. 
Úspešný uchádzač  bude vyzvaný na predloženie  zmluvy, ktorá bude obsahovať min . kvalitatívne, 
kvantitatívne a technické podmienky  poskytnutia služby, cenu, termín  a sankcie za porušenie 
zmluvných podmienok. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
 

                                                                         RNDr. Ľubomír  P a r í z e k  
                                                                         primátor mesta  

 
 

                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Príloha: situácia   
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Situácia:

 
 


