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Výzva na predloženie cenovej ponuky 
 

pre verejného obstarávateľa v zmysle §7 ods.1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. zákona 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len 

Zákon),  na zákazku, ktorá v zmysle §2 ods.5 písm. o) Zákona  nie je bežne dostupná na trhu a 

v  súlade s §5 ods.4 Zákona  je definovaná ako zákazka s nízkou hodnotou na poskytnutie 

služby,  ktorej postup zabezpečenia je definovaný v § 117 Zákona 
Č j. : 40/2016                                                                                                                    Vo Vlachoch  30.05.2016    

 

1. Verejný obstarávateľ:  Obec Vlachy 

Sídlo :                             Obecný úrad Vlachy, Vlachy 126, 032 13 Vlachy     

       Štatutárny zástupca :   Ladislav Guoth, starosta obce 

       IČO :                               00315877 

       DIČ :                               2020574897 

       E-mail :                           info@obecvlachy.sk 

       Telefón :                         044 5593121, 0948707067 

       

      Kontaktná osoba pre poskytnutie informácii na zabezpečenie prieskumu trhu a súťažných 

podkladov:  Dana Kičinová 

Adresa: Moyzesova 177, 033 01 Liptovský Hrádok 

Telefón: 0910 955 456, 044 – 5224411, e-mail: dana.kicinova@gmail.com 

Termín o požiadanie súťažných podkladov : do termínu predloženia cenovej ponuky. 

Záujemca o súťažné podklady doručí svoju žiadosť elektronicky na adresu : 

dana.kicinova@gmail.com. 

 

 

2. Názov zákazky s nízkou hodnotou  a názov projektovej dokumentácie je :  

        „Stavebné úpravy kultúrneho domu s. č. 31 spojené so zmenou účelu na 

polyfunkčný objekt v  k. ú. Vlašky“  

        Miesto stavby: intravilán obce Vlachy, pozemky parc. č. KNC 2,  k. ú. Vlašky 

 

3. Predmet zákazky:   

Dodanie projektovej dokumentácie na  riešenie  rekonštrukciu existujúceho objektu 

kultúrneho domu č. s. 31, postavený na parcele č. KNC 2 v k. ú. Vlašky podľa 

požiadaviek investora v súlade s  §9 vyhlášky č. 453/2000 Z. z.. Projektová 

dokumentácia musí byť spracovaná v súlade so stavebným zákonom a vykonávacími 

vyhláškami pre účely vydania stavebného povolenia vrátane rozpočtu a výkazu 

výmer. 

 

     V roku 2008 bola na tento objekt vypracovaný realizačný projekt, ktorý ale nespĺňa 

požiadavky na nový zámer investora. Preto investor zabezpečuje novú projektovú 

dokumentáciu, ale môže poskytnúť pre nový zámer skutkové zameranie stavby pôvodnej 

stavby KD ako podklad. Úspešnému projektantovi bude poskytnutnutá dokumentácia 

skutkového  zamerania stavby  autocad. Pre účely poskytnutia cenovej ponuky Vám v 

prílohe výzvy posielame skutkový stav stavby KD v pdf.  

 

Objekt KD je dvojpodlažná čiastočne podpivničená stavba pôdorysných rozmerov 22,50 x 

17,15m, so sedlovou strechou. Je napojená na vodu vodovodnou prípojkou s vodomernou 
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šachtou, splaškové vody budú odvádzané do existujúcej žumpy, stavba je napojená na 

elektrickú energiu existujúcou vzdušnou  prípojkou. Investor chce ponechať pôvodnú 

strechu a  krov a doplniť zateplenie objektu a strechy, výmenu okien a pod., tak aby objekt 

vyhovoval súčasným tepelnotechnickým predpisom.  

 

V suteréne objektu chce mať investor : šatne, poprípade sklad  riešená plocha cca 70m2 

Na I.NP – chce mať investor : priestor pre kultúrne a športové aktivity, kotolňu na pevné 

palivo – drevo, drevené peletky, sociálne zázemie a vstup. Plocha cca 334 m2  

Na II. NP – chce mať investor : dve bytové jednotky. Plocha cca 112 m2 

 

     Projektová dokumentácia musí byť vyhotovená v tlačenej podobe: 

 6x  projektová dokumentácia v požadovanom rozsahu  

 2x rozpočet   

 1x CD ( obsahom CD je výkresová dokumentácia komplet v pdf. formáte, rozpočet a výkaz 

výmer v excel. formáte)  

Termín na predloženie kompletnej projektovej dokumentácie je stanovený do: 31.08.2016.  

 

4.  Druh zákazky: 

Je to zákazka na dodanie služby.  Výsledkom prieskumu trhu  bude zmluva s peňažným 

plnením. Uchádzač musí vlastniť oprávnenie na dodanie predmetu zákazky. 

      CPV kód  hlavný slovník:         471200000-0    

      Kategória:                                           12 - Architektonické a súvisiace služby               

     

5. Predpokladaná cena zákazky je stanovená na základe prieskumu trhu a je určená v 

rozsahu od: 4.800,- € do 6.500,-€. 

 

6.   Verejný obstarávate nezabezpečuje ohliadku stavby  ale v prípade , že uchádzač sa  chce 

zúčastniť ohliadky stavby, kontaktná osoba je starosta obce. Ohliadku je možno dohodnúť 

telefonicky telefónny kontakt : Ladislav Guoth,  0948 707067                              
 

7.  Spôsob predloženia ponuky :  

      Uchádzač, ktorý je oprávnený dodať predmet zákazky predloži iba jednu cenovú ponuku. 

Ponuky sa predkladajú v písomnej forme v uzatvorenom obale s označením: obchodného 

názvu uchádzača a označenie súťaže „Prieskum trhu – stavebné úpravy KD s. č. 31 k. 

ú. Vlašky“ s výzvou NEOTVÁRAŤ, na adresu: Obec Vlachy, Obecný úrad, Vlachy 126, 

032 13 Vlachy   

Ponuky je potrebné doručiť osobne alebo poštou na vyššie uvedenú adresu.   

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa:  17.06.2016 o 11.00 hod. miestneho času. 

 

 8.  Ponuka musí obsahovať:  
a.)  Návrh ceny  podľa vzoru prílohy č.1. t.j. cena musí byť uvedená   bez DPH, DPH20% 

a s DPH, ak uchádzač nie je platcom DPH uvedie to v cenovej ponuke. V cenovej 

ponuke uvedie uchádzač aj telefonický a emailový kontakt, cenová ponuka musí byť 

podpísaná uchádzačom  

b.) Fotokópiu dokladu na oprávnenie dodávať túto službu (Výpis so živnostenského alebo 

obchodného registra, resp. iný doklad) 

 

9 . Otváranie obálok s ponukami: 
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Otváranie obálok je neverejné a uskutoční sa: 17.06.2016, na adrese  Obecného úradu 

Vlachy. 
 

10.  Vyhodnotenie ponúk: 

       Vyhodnotenie vykoná starosta obce a jediným kritériom je cena. 

       Do hodnotenia budú zaradené len také ponuky, ktoré splnili všetky požiadavky uvedené 

vo výzve. Pri uchádzačoch, ktorí nie sú platcami DPH bude hodnotená celková cena 

zákazky bez DPH a pri uchádzačoch, ktorí sú platcami DPH bude hodnotená cena 

zákazky vrátane DPH. 

       Hodnotenie ponúk podľa stanoveného kritéria: Ponuke s najnižšou celkovou cenou bude 

určené prvé poradie -1bod. Ostatné ponuky budú zaradené do poradia podľa výšky 

ponúknutej celkovej ceny (druhé poradie – 2 body, atď.).  

 

11. Podmienky verejného obstarávateľa:  

 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou, predložením cenovej ponuky  resp. 

účasťou na ohliadke miesta  znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému 

obstarávateľovi a bez ohľadu na výsledky prieskumu. Ponuky doručené na adresu 

verejného obstarávateľa v zmysle súťažných podmienok v lehote na predkladanie ponúk 

sa uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie súťaže – prieskumu. 

 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prieskum nevyhodnocovať a zrušiť ho, ak ani 

jeden uchádzač nedoručil ponuku, ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá 

požiadavkám určených verejným obstarávateľom, alebo ak sa podstatne zmenili okolnosti, 

za ktorých bola súťaž - prieskum vyhlásená a nebolo možné ich predvídať. 

 

12. Zdroj finančných prostriedkov: Projektová dokumentácia bude financovaná  

z prostriedkov obce Vlachy. 

 

13. Zmluvný vzťah – s úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva o dielo v súlade 

s touto výzvou. Splatnosť faktúry je stanovená do 14dní. Dielo – projektová dokumentácia 

bude odovzdaná a prevzatá na základe odovzdávacieho a preberacieho protokolu ako 

celok. 

    

14. Lehota viazanosti cenovej ponuky je stanovená do 31.08.2016. 

                                                                                                              

15. Proti rozhodnutiu obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe  

zadávania zákazky nie je možné podať námietky. 

 

 

                                         

                                                           

Schválil:  Ladislav Guoth, starosta obce                           ..................................................... 

 

 

 

Vypracoval: Dana Kičinová                                              ..................................................... 
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Príloha výzvy: 

1) Príloha č. 1 – Identifikačné údaje a cenová ponuka – návrh 

2) Príloha č.2 – Zameranie skutkového stavu kultúrneho domu z pôvodnej projektovej 

dokumentácie v pdf. formáte 

 

 

 

Predpoklad – Harmonogram prieskumu trhu a trvanie zmluvy : 

 

a.) Verejné obstarávanie: 05-06/2016 

b.) Doručenie  výzvy min. trom uchádzačom  na základe rozhodnutia verejného obstarávateľa 

elektronickými prostriedkami a zverejnenie výzvy na web stránke obce: 31.05.2016 

c.) Predloženie ponuky:  do 17.06.2016 do 11.00 hod. 

d.) Otváranie ponúk a vyhodnotenie ponúk - neverejné – predpoklad : 17.06.2016, 12.00 hod. 

e.) Oznámenie výsledkov všetkým uchádzačom telefonicky starostom obce : do 22.06.2016 

f.) Rokovanie o podpise zmluvy o dielo : predpoklad do  24.06.2016 

g.) Dodanie projektovej dokumentácie : do 31.08.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                          

 

 

 

 

 

 


