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VÝZVA  NA  PREDKLADANIE  PONÚK 
Zákazka podľa § 117  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej „zákon“)  
 

Predmet zákazky  
(§ 3 zákona): 

SLUŽBY 

Názov zákazky: 

Rekonštrukcia a zateplenie kultúrneho domu, Seč 

 
 (PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA) 
 

 
I. Názov, adresa a kontaktné miesto verejného obstarávateľa  

Úradný názov: Obec Seč IČO: 00649074 

Poštová adresa vrátane PSČ: Obec Seč, Seč 133, 972 26 Seč 

Kontaktné miesto: Obecný úrad Seč 
                               
Kontaktná osoba:  Anton Vrecko 

Tel.: 0910 909 451 
 

E-mail: ousec@stonline.sk   

 
II. Opis  

II.1. Miesto dodania alebo uskutočnenia služieb a prác / hlavné stavenisko: Obec Seč-kultúrny dom 

II.2. Stručný opis zákazky:   

Obstaráva sa spracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu: Rekonštrukcia a zateplenie 
kultúrneho domu, Seč, ktorá pozostáva zo spracovania kompletnej projektovej dokumentácie pre 
rekonštrukciu budovy kultúrneho domu pre úroveň projektovej dokumentácie na stavebné povolenie. 
Súčasťou dokumentácie musí byť spracovaný rozpočet s výkazom výmer. 

Požadované časti projektovej dokumentácie: 
 
A Sprievodná správa   
B Súhrnná technická správa  
C Situácia  
D Dokumentácia stavebných objektov a inžinierskych sietí 

• Architektonicko stavebná časť  
• Statický posudok   
• Protipožiarna bezpečnosť stavby 
• Elektroinštalácia  

E Energetické posúdenie  
F Zeleň  
 
V prípade potreby objasniť údaje uvedené vo výzve, môže ktorýkoľvek z uchádzačov 
požiadať o ich vysvetlenie priamo u zodpovednej osoby na adrese kontaktného miesta 
uvedeného v bode I. tejto výzvy. 

 
II.3. Termín dodania alebo uskutočnenia služieb a prác:  
II.3.1. do 30. 11. 2017 

II.4. Možnosť predloženia ponuky:  Iba na celý predmet zákazky  
Na ktorúkoľvek časť zákazky  

II.5. Predloženie variantných riešení: Nepovoľuje sa - ak súčasťou ponuky bude aj variantné 
riešenie, nebude takéto variantné riešenie zaradené do 
vyhodnotenia ponúk 
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II.6. Jazyk ponuky:  Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku 

II.7. Mena:  EUR 

 
III. Administratívne informácie  

III.1. Podmienky na získanie súťažných podkladov:  

Neuplatňuje sa, všetky potrebné informácie sú obsiahnuté v tejto výzve, jej prílohách 
a odkazoch na verejne prístupné dokumenty.  
 

III.2. Lehota na predkladanie ponúk:  
Dátum: najneskôr do 23.10.2017 
Čas: najneskôr do 15:30 hod.   

III.3. Predloženie ponuky:  
Uchádzač predloží ponuku na adresu Obec Seč, Seč 133, 972 26 Seč v zalepenej obálke s 
heslom: „SÚŤAŽ – PD Rekonštrukcia a zateplenie kultúrneho domu Seč“ v lehote na 
predkladanie ponúk, rozhodujúci je termín doručenia ponuky. Súčasťou ponuky musí byť 
ponúkaná cena za kompletné poskytnutie služby a fotokópia oprávnenia na vykonávanie 
týchto služieb. Súčasťou ponuky musí byť vyplnený ponukový list s uvedením ceny za 
ponúkané služby podľa prílohy č. 1 tejto výzvy, podpísaný / opečiatkovaný uchádzačom. 
Odporúča sa použiť priložený formulár ponuky, ktorý je možné doplniť a rozšíriť iba o také 
údaje a informácie k ponuke, ktoré žiadnym spôsobom nebudú obmedzovať alebo zužovať 
predmet obstarávania a podmienky stanovené verejným obstarávateľom alebo inak 
znevýhodňovať verejného obstarávateľa. 

III.4. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané:  
Dátum: 30. 11. 2017 

 
 
IV. Podmienky účasti  

 

IV.1. Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia  

Uchádzač predloží sken oprávnenia vykonávať predmetné služby. 

IV.2. Finančné a ekonomické a postavenie: 

Neuplatňuje sa.  

IV.3. Technická alebo odborná spôsobilosť: 

Neuplatňuje sa.  

 
V. Vyhodnotenie ponúk  

 

V.1. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:  
Najnižšia cena 
V.2. Spôsob hodnotenia: 
Verejný obstarávateľ zostaví poradie platných ponúk, do úvahy bude braná cena s DPH alebo 
celkom v prípade neplatiteľa DPH za celý predmet zákazky. Ponuka s najnižšou cenou bude 
vyhodnotená ako víťazná. Ak sa do vyhodnocovania dostane iba jedna ponuka, poradie sa 
nestanovuje. Ako platná ponuka bude akceptovaná iba ponuka spĺňajúca všetky vyžadované 
náležitosti.  

 
VI. Podmienky týkajúce sa zmluvy  

 

VI.1.1. Typ zmluvy: Zmluva.  
VI.1.2. Návrh zmluvy predloží iba úspešný uchádzač podľa pokynov verejného obstarávateľa.  

VI.2. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania alebo odkaz na príslušné ustanovenia, 
ktorými sa riadia:  
Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky ani zálohy. Platba bude uskutočnená po 
odovzdaní spracovanej dokumentácie.   
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VII. Doplňujúce informácie  
 

Ďalšie informácie:  
VII.1. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku a zrušiť tento postup 
verejného obstarávania, ak cenové ponuky presiahnu finančný limit verejného obstarávateľa 
alebo budú pre neho inak neprijateľné.  

 
 
VIII.  Prílohy 

 

1. Formulár č.1  – Ponukový list   
 
 
V Seči, dňa 12.10.2017 

 
 

.............................................   
            Anton Vrecko  

 starosta obce 
 


