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Obec Víťaz, Víťaz č.111, 082 38 Víťaz 
 
 

Výzva na predloženie ponuky. 

 
 
 

 
 

Obec Víťaz, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie 
ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky:  
Vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie pre účely vydania územného rozhodnutia a 
stavebného povolenia pre projekt s názvom: “Výstavba materskej škôlky v obci Víťaz”. 

 
  

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO:  

Názov verejného obstarávateľa:    Obec Víťaz 

Sídlo:                                                 Víťaz č. 111,082 38 Víťaz  

Štatutárny zástupca:                          Ing. Ján Baloga, starosta 

IČO:                                              00327981       

DIČ:                                                    2020548233 

IČ DPH:                                              Nie je platcom 

Tel.:                                                   +421 51 7911306 

E-mail:                                               obecvitaz@obecvitaz.sk 

Internetová stránka:                           www.obecvitaz.sk 

Bankové spojenie:                             VUB a.s. 

Číslo účtu.IBAN :                               SK59 0200 0000 0016 3114 8751           

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky: Obec Víťaz, Víťaz č.111, 082 38 Víťaz 

 
3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Ing. Ján Baloga, starosta obce 

 
4. Predmet obstarávania: zákazka na poskytnutie služby s názvom:  

Vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie pre účely vydania územného rozhodnutia a 
stavebného povolenia pre projekt s názvom: “Výstavba materskej škôlky v obci Víťaz”. 

5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:  

S úspešným uchádzačom bude uzatvorená Zmluva o dielo podľa § 536  Obchodného zákonníka. v 
znení neskorších predpisov (ďalej len Zmluva). 

6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):  
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie vrátane povinných príloh v rozsahu 
potrebnom na vydanie stavebného povolenia stavby s názvom:  
„ Výstavba materskej škôlky v obci Víťaz „ 
Výstavba materskej škôlky  je plánovaná na p. č. KN C 1174, KN C 1175, kú. Víťaz   
Navrhovaná kapacita počtu detí je 50 detí. , 2 triedy + výdajňa stravy , šatne, hygienické 
zariadenia, WC,  sklady, plynová kotolňa. 
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Požiadavky na riešenie realizáciu projektovej dokumentácie: 
 
Stavebná časť   
Elektroinštalácia 
Zdravotechnika 
Bleskozvod  
Vykurovanie – plynový kotol 
Statický posudok 
Projektové energetické hodnotenie 
Výkaz výmer ocenený aj neocenený 
Rozpočet  
 
Elektrická prípojka 
Studňa 
Žumpa 
Plynová prípojka 
 
Projektová dokumentácia bude dodaná v 6-tich vyhotoveniach /1x v elektronickej podobe CD/DVD, 
výkresy vo formáte PDF, písomná časť vo formáte Word, rozpočet a neocenený výkaz výmer v 
editovanej forme Excel/.Projektová dokumentácia musí byť spracovaná v súlade s platnou 
legislatívou. 
 

7. Predpokladaná hodnota zákazky: 8 566,66  EUR bez DPH 

 
8. Miesto a termín dodania predmetu zákazky: Obec Víťaz, Víťaz č.111, 082 38 Víťaz 

9. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:   

Odovzdať kompletnú PD do 15.08.2016 

10. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: sú súčasťou výzvy 

11. Financovanie predmetu zákazky: Zákazka bude financovaná z fondov EÚ  

12. Lehota na predloženie ponuky:  

Ponuky musia byť predložené v zalepenej obálke označenej heslom:  

„Neotvárať – ponuka – PD MŠ“ najneskôr do 19.07.2016 do 12:00 hod., poštou alebo osobne na 
adresu doručenia. 

 Adresa pre doručenie: 
 Obec Víťaz, Víťaz č.111, 082 38 Víťaz 

13. Spôsob predloženia ponuky: poštou alebo osobne  

Ponuky doručené po uplynutí lehoty na ich predloženie uvedené v bode 12 tejto výzvy budú 
neotvorené vrátené uchádzačom späť. 

 
14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia   ponúk: 

  
Jediným kritériom  na vyhodnotenie  ponúk je celková cena za predmet zákazky, t. j. cena s DPH v 
EUR za celý predmet zákazky. Ponuka s najnižšou cenou v EUR s DPH bude vyhodnotená ako 
úspešná. 

15. Podmienky účasti a obsah ponuky: 

             Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje: 

a) Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre 
daň, telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením 
predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá – odporúčanie predloženia. 

b) Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk (Príloha č.1) 

c) Vyplnený a podpísaný návrh zmluvy (Príloha č.2) 
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d) Fotokópia dokladu o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu resp. 
uskutočňovať stavebné práce. U právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u 
fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra (stačí fotokópia) v prípade, že 
uchádzač predloží ponuku na základe zákazky zverejnenej na webovom sídle verejného 
obstarávateľa.  

16. Otváranie ponúk:  

19.07.2016 o 13:00 hod. miesto: Obec Víťaz, Víťaz č.111, 082 38 Víťaz, kancelária starostu 

17. Postup pri otváraní ponúk: 

Účasť na otváraní obálok s ponukami bude umožnená všetkým uchádzačom , ktorí predložili svoje 
ponuky v lehote na predkladanie ponúk.  

18. Lehota viazanosti ponúk: 15.08.2016  

19. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: 

Bc. Michal Magda 

20. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

a) Do hodnotenia podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk budú zaradení len tí uchádzači, ktorí  
    splnia podmienky účasti uvedené v bode 15 tejto výzvy a dodržia všetky požiadavky    
    verejného obstarávateľa na predmet zákazky a obsah ponuky uvedené v tejto výzve.  
b) Verejný obstarávateľ  bezodkladne po vyhodnotení ponúk písomne oznámi úspešnému  
     uchádzačovi, že jeho ponuku prijíma. Ostatným uchádzačom verejný obstarávateľ oznámi,  
    že boli neúspešní s uvedením dôvodu neprijatia ich ponuky. 
c) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk v prípade  
    že, predložené ponuky budú nevýhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v rozpore      
    s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.uviesť podľa predmetu obstarávania.  
 

 
 
               S úctou,  
 
 
 
 
           Vo Víťaze: 08.07.2016                                                        
    

 
       Ing. Ján Baloga 
         starosta obce 

 
 
           Prílohy:  
 
           Príloha č.1 Návrh na plnenie kritérií 
           Príloha č.2 Návrh zmluvy 


