Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický
sv. Lukáša v Košiciach n. o., Strojárenská 13, 040 01 Košice
Výzva k predloženiu cenovej ponuky
„Zhotovenie projektovej dokumentácie“
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ:
Názov: Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o.
Sídlo:
Strojárenská 13, 040 01 Košice
Právna forma: nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
IČO:
31256911
DIČ:
2021823892
IČ DPH: SK 2021823892(nie je platcom DPH)
v súlade s § 9 ods.9 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o verejnom obstarávaní“) Vás
vyzýva
na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky
„Zhotovenie projektovej dokumentácie“
2. Opis predmetu zákazky:
2.1 Predmetom zákazky je zhotovenie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu výmenníkovej
stanice vrátane zhotovenia projektovej dokumentácie MaR ústredného kúrenia a TÚV. Projekt
ďalej má obsahovať výkaz výmer ako aj samostatný rozpočet na CD nosiči. Projektová
dokumentácia rekonštrukcie výmenníkovej stanice musí byť odsúhlasená dodávateľom
tepelnej energie TEKO, a.s. Košice.
2.2 Zhotoviteľ v rámci projektovej dokumentácie vypracuje aj plán užívania verejnej práce
v zmysle zákona č. 254/1998 Z.z. a vykonávacej vyhlášky č. 83/2008 Z.z. ktorou sa vykonáva
zákon č.254/1998 o verejných prácach v znení zákon č. 260/2007 Z.z. a kontrolný skúšobný
plán v spolupráci so zhotoviteľom stavebných prác.
2.3 Projektová dokumentácia bude vypracovaná ako jednostupňová realizačná v zmysle zákona č.
50/1976 Zb. v znení neskorších právnych predpisov, zákona č. 138/1992 Zb. v znení
neskorších právnych predpisov a vyhlášky č. 453/2000 Z.z. v znení neskorších právnych
predpisov. Projektová dokumentácia bude v priebehu spracovania a v závere prác
konzultovaná verejným obstarávateľom.
2.4 Verejný obstarávateľ po podpísaní zmluvy poskytne úspešnému uchádzačovi projektovú
dokumentáciu jestvujúceho stavu výmenníkovej stanice.

Telefón:+42155 6824111
Fax:+42155 6824206

e-mail: geriatria@gckosice.sk
www.gckosice.sk

IČO: 31256911
DIČ: 2021823892

2.5 Povinná obhliadka so záujemcami bude dňa 10.4.2015 o 13,00 hod. na adrese verejného
obstarávateľa. Na spoločnej obhliadke verejný obstarávateľ konkrétne vysvetlí a opíše
požadovaný rozsah rekonštrukcie výmenníkovej stanice a MaR. Na základe uvedenej
obhliadke záujemcovia predložia cenovú ponuku na zhotovenie projektovej dokumentácie
predmetu zákazky.
2.6 Lehoty na dokončenie predmetu zákazky:
do 50 dní odo dňa podpísania zmluvy o dielo.
2.7 Predpokladaná hodnota zákazky:
Predpokladaná hodnota zákazky je 2 000,- € bez DPH
2.8 Spoločný slovník obstarávania (CPV): 71242000-6 Príprava projektov a návrhov, odhad
nákladov
3. Zdroj finančných prostriedkov, platobné a obchodné podmienky.
3.1 Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov verejného obstarávateľa. Úhrada faktúr sa
bude uskutočňovať bezhotovostným platobným stykom v eurách (€) v 30 dňovej lehote
splatnosti od doručenia faktúry do podateľne verejného obstarávateľa, bez poskytnutia
preddavkov.
4. Predkladanie ponuky:
4.1 Ponuku je potrebné doručiť osobne, poštou na adresu verejného obstarávateľa alebo v
elektronickej podobe na e-mailovú adresu stromp@gckosice.sk najneskôr do 15.04.2015 do
12,00 hod.
4.2 Uchádzač ponuku vyhotoví a predloží v jazyku slovenskom, resp. podľa § 19 ods.3 zákona
č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
5. Predložená ponuka musí obsahovať:
5.1
5.2
5.3

Cenovú ponuku uchádzača.
Čestné prehlásenie uchádzača, že súhlasí s návrhom Zmluvy o dielo
Ponuka uchádzača, ktorá nebude obsahovať doklady uvedené v bode 5.1 až 5.2 bude
z procesu verejného obstarávania vylúčená.

6. Vyhodnotenie ponúk a oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk.
6.1 Kritérium na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena predmetu zákazky – Cenová ponuka
uchádzača.
6.2 Ponuky uchádzačov, ktoré spĺňajú stanovené podmienky tejto výzvy podľa bodu 5 a neboli z
postupu zákazky vylúčené, budú vyhodnocované v zmysle bodu 6.1
6.3 Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk verejný obstarávateľ oznámi uchádzačom emailom.
7. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
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Obstarávateľ si vyhradzuje právo vylúčiť uchádzača, ktorý nebude spĺňať podmienky účasti,
alebo iné podmienky, ktoré vyplývajú z výzvy na predkladanie ponúk.
7.2 Obstarávateľ môže zrušiť použitý postup:
- ak ani jeden uchádzač nesplnil podmienky účasti,
- nebola predložená ani jedna ponuka,
- ani jedna predložená ponuka nezodpovedá určeným požiadavkám,
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie.
7.3 Ak úspešný uchádzač neuzavrie zmluvný vzťah s verejným obstarávateľom z vlastného
rozhodnutia, verejný obstarávateľ má právo uzavrieť príslušný zmluvný vzťah s
uchádzačom, ktorý v súťaži skončil ako ďalší v poradí.
7.1

Príloha:
1. Návrh zmluvy o dielo
V Košiciach: 02.04.2015
Ing. Vojtech Štromp
osoba poverená za prípravu výzvy na predkladanie ponúk
MUDr. Peter Pavlov
riaditeľ
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Príloha č.1
Zmluva o dielo
(Návrh)
ZMLUVA O DIELO č.XXX
uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
postupom podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zmluvné strany
Názov:
Sídlo:
Právna forma:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Štatutárny zástupca:
Osoba oprávnená jednať
vo veciach zmluvných:
Bankové spojenie:
SWIFT (BIC) kód banky:
IBAN:
Číslo účtu:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Adresa na doručovanie písomností
prostredníctvom pošty:
(ďalej len „objednávateľ“)

Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv.
Lukáša v Košiciach n.o.
Strojárenská 13, 040 01 Košice
nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné
služby
31256911
2021823892
SK 2021823892 (nie je platcom DPH)
MUDr. Peter Pavlov, riaditeľ
Ing. Martina Oreničová, ekonomická námestníčka
VÚB a.s.
SUBASKBX
SK86 0200 00 0000 6013 1512
60131512/0200
055 6824111
055 6824206
geriatria@gckosice.sk, orenicova@gckosice.sk
Strojárenská 13, 040 01 Košice

a
Názov:
.
Sídlo:
Právna forma:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Štatutárny zástupca:
Osoba oprávnená jednať
vo veciach zmluvných:
Bankové spojenie:
SWIFT (BIC) kód banky:
IBAN:
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Číslo účtu:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Adresa na doručovanie písomností
prostredníctvom pošty:
(ďalej len „zhotoviteľ“)
Východiskové predpoklady
1. Východiskom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotoviteľa zo dňa ....04.2015 predložená
v rámci verejného obstarávania na zhotoviteľa projektovej dokumentácie stavby „Rekonštrukcia
výmenníkovej stanice“.
Čl. III.
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je vypracovanie projektovej dokumentácie pre dielo „Rekonštrukcia
výmenníkovej stanice“.
2.
Predmet zmluvy bude vypracovaný v nasledovnom rozsahu:
a) Vypracovanie realizačného projektu rekonštrukcie výmenníkovej stanice v rozsahu
a podrobnostiach realizačného projektu podľa sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien
projektových prác a inžinierskych činností s popisom prác spracovaného vo forme položkového
výkazu výmer a kontrolného položkového rozpočtu v programe na oceňovanie stavebných prác.
b) Vypracovanie návrhu kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce v zmysle zákona č.
254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákon o verejných
prácach“) a vyhlášky č. 83/2008 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z.z o verejných
prácach v znení zákon č. 260/2007 ( ďalej len „vyhláška o verejných prácach“) v spolupráca so
zhotoviteľom stavby pri jeho realizácii.
c) Vypracovanie plánu užívania verejnej práce – v zmysle zákona č. 254/1998 Z.z o verejných
prácach a vykonávacej vyhlášky 83/2008 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon č.254/1998 o verejných
prácach v znení zákon č. 260/2007 Z.z.
Čl. IV.
Cena
1. Cena za predmet zmluvy je dohodnutá v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách vo výške:
Cena za spracovanie a dodanie realizačného projektu vrátane kontrolného skušobného plánu
a plánu užívania stavby ..................,- EUR bez DPH
...................,- EUR s DPH

Cena spolu s DPH

......................,- EUR s DPH

2. V rámci dojednanej ceny bude objednávateľovi dodaná projektová dokumentácia v šiestich
vyhotoveniach v tlačenej forme a v dvoch vyhotoveniach v elektronickej forme. Ďalšie naviac paré
projektovej dokumentácie dodá zhotoviteľ na základe požiadavky objednávateľa v rámci
vyhotovenia súťažných podkladov pre výber dodávateľa stavby za cenu vo výške reprodukčných
nákladov.
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Čl. V.
Čas plnenia
1. Termín dodania projektovej dokumentácie pre realizáciu: do ........
Čl. VI.
Platobné podmienky
1.
Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ zhotoviteľovi nasledovne po odovzdaní
kompletnej projektovej dokumentácie.
2. Dielo bude fakturované po dodaní predmetu zmluvy. Zhotoviteľ vystaví faktúry na základe
podpísaného preberacieho protokolu zodpovednou osobou za objednávateľa.
3. Faktúra je splatná do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.
4. V prípade omeškania zhotoviteľa s dodaním predmetu zmluvy je objednávateľ oprávnený
požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň
omeškania.
Čl. VII
Spolupôsobenie a podklady objednávateľa
1. Predmet zmluvy zhotoviteľ vypracuje a odovzdá na základe podkladov objednávateľa.
2. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas vypracovávania predmetu zmluvy poskytne zhotoviteľovi
potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, upresnení
podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne počas plnenia tejto zmluvy.
3. Objednávateľ poskytne spolupôsobenie zhotoviteľovi najneskôr do siedmich pracovných dní od
doručenia jeho vyžiadania. Objednávateľ zodpovedá za to, že odovzdané podklady a doklady sú
bez právnych vád.
4. Zhotoviteľ zabezpečí odsúhlasenie projektovej dokumentácie dodávateľom tepelnej energie
TEKO, a.s. Košice.
Čl. VIII
Zodpovednosť za vady, záruka
1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že odovzdané dielo bude zhotovené podľa ustanovení tejto zmluvy
pri dodržaní všetkých všeobecne právnych predpisov a STN.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet zmluvy v čase odovzdávania objednávateľovi
a za vady vzniknuté resp. nedorobky zistené po odovzdaní predmetu zmluvy.
3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady predmetu diela, ktoré boli spôsobené použitím nevhodných
podkladov prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ nemohol zistiť ich nevhodnosť.
4. Pre prípad vady predmetu zmluvy, resp. zistených nedorobkov dojednávajú zmluvné strany
právo objednávateľa požadovať a povinnosť zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie vady
diela bezodkladne po písomnej reklamácii objednávateľa.
5. Ak vada predmetu diela je príčinou vzniknutej škody objednávateľovi a objednávateľ
vzniknutej škode nemohol zabrániť ani pri vynaložení starostlivosti, ktorú možno od neho
dôvodne požadovať, zodpovedá zhotoviteľ za vzniknutú škodu.
Čl. IX
Všeobecné ustanovenia
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1. Objednávateľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, keď sa po uzavretí
zmluvy zmenia východiskové podklady, vzniknú nové požiadavky na strane objednávateľa, alebo
dôjde k omeškaniu so splnením jeho povinnosti spolupôsobenia, dojednaných v tejto zmluve.
2. Objednávateľ sa zaväzuje použiť dielo – predmet zmluvy výlučne iba pre potreby vyplývajúce
z tejto zmluvy a poskytnúť predmet zmluvy tretím osobám iba v súvislosti so zabezpečením
rekonštrukcie výmenníkovej stanice. Jeho iné využitie, prípadne ďalšie poskytnutie tretím osobám
je možné len s písomným súhlasom zhotoviteľa, inak má zhotoviteľ právo na celý prospech, ktorý
objednávateľovi použitím diela vznikol a na náhradu škody, ktorá v tejto súvislosti zhotoviteľovi
vznikla.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje predmet diela, podklady a informácie získané pri plnení diela
neposkytovať tretím osobám, inak má objednávateľ právo na celý prospech, ktorý použitím diela
vznikol zhotoviteľovi a na náhradu škody, ktorá v tejto súvislosti objednávateľovi vznikla.
Čl. X
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
2. Táto zmluva nadobúda účinnosť podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Podľa § 47a ods. 4
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ak sa do troch mesiacov
od uzavretia tejto zmluvy zmluva nezverejní, platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo.
3. Zmluvu možno doplniť alebo zmeniť len na základe písomnej dohody zmluvných strán.
4. Právne pomery neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov .
5. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom
vyhotovení.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu riadne prečítali, porozumeli jej obsahu, že zmluva
sa zhoduje s ich slobodne a vážne prejavenou vôľou, na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.
V Košiciach, dňa .................................... .....................V Košiciach, dňa ....................................
Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

........................................
MUDr. Peter Pavlov
riaditeľ

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