Výzva na predkladanie ponúk
Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby: Revitalizácia priestorov
na Námestí sv. Egídia v Poprade
zadávanie zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov: Mesto Poprad
IČO: 00 326 470
Obec (mesto): Poprad
PSČ: 058 42 Ulica: Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
Kontaktná osoba: Ing. Mária Jakubčová
Telefón: 052 716 72 59, 0910 890 311
Fax: 052 772 12 18
Elektronická pošta: vo@msupoprad.sk
2. Predmet zákazky
zákazka na poskytnutie služby
3. Názov predmetu zákazky
Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby: Revitalizácia priestorov na Námestí sv. Egídia v
Poprade
4. Rozdelenie predmetu zákazky na časti
Časť I. Architektonická štúdia
Časť II. Projekt pre stavebné konanie a realizáciu
5. Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je vypracovanie architektonickej štúdie a projektu pre stavebné povolenie
a realizáciu v súlade so zadávacími podmienkami , ktoré sú uvedené v prílohe č. 2 tejto výzvy.
6. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v zadávacích podmienkach, ktoré tvoria prílohu
výzvy. V prípade otázok k predmetu zákazky, informácie Vám poskytne Ing.arch. Tibor Schmidt,
prac. odboru výstavby , č.tel. 052/7167 274
7. Miesto dodania predmetu zákazky
Mestský úrad v Poprade
8. Spoločný slovník obstarávania (CPV)
71.20.00.00-0
9. Kategória služby
12 Architektonické služby; inžinierske služby a integrované inžinierke služby; urbanistické
plánovanie a záhradná architektúra, súvisiace vedecké a technické poradenstvo; technické testovania a
analýzy
10. Trvanie zmluvy alebo lehota pre skončenie dodávky
Predpokladané ukončenie dodávky:
Časť I. do 15.10.2013
Časť II. do 15.11.2013
11. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky
Predmet obstarávania sa bude financovať z rozpočtu mesta. Obstarávateľ neposkytuje zálohy.
12. Podmienky účasti a obsah ponuky
12.1. § 26 ods. 1 písm. f) - je oprávnený poskytovať službu, vo vzťahu k hlavnému predmetu
zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku - preukáže dokladom o oprávnení poskytovať službu –
postačuje kópia
12.2. Vyplnená príloha č. 1 výzvy – cena predmetu zákazky
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13. Lehota a miesto na predkladanie ponúk
Lehota na predkladanie ponúk – dátum: čas: 10.09.2013 do 10:00 hod
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:
- uchádzači môžu zaslať ponuku vrátane prílohy č. 1 na e-mailovú adresu vo@msupoprad.sk
- a zároveň podpísanú ponuku vrátane dokladu o oprávnení podnikať zašlú alebo doručia v
zalepenej v obálke na adresu obstarávateľa uvedenú v bode 1) podateľňa úradu – prízemie
MsÚ č.d. A008
- Obálku označiť: CENOVÁ PONUKA: PD Revitalizácia námestia - NEOTVÁRAŤ
14. Kritériá na hodnotenie ponúk
Cena predmetu zákazky celkom
15. Lehota viazanosti ponúk
30.09.2013
16. Ďalšie informácie
Neuvádzajú sa
17. Vyhradené právo účasti len záujemcom, ktorí majú štatút chránenej dielne alebo
chráneného pracoviska?
Neuvádza sa
18. Použitie elektronickej aukcie
Nepoužije sa.

19. Zodpovedná osoba
Meno zodpovednej osoby:

Ing. Mária Jakubčová
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