
Obec Víťaz ,  082 38 Víťaz 111 

  

 

 

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 v znení neskorších predpisov (ďalej 

len ZVO) Vás žiada o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet 

zákazky s názvom:  

 

„Vypracovanie projektovej dokumentácie  Stavba: 

 Víťaz - ČOV - realizačná dokumentácia“ 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

 

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

Názov:  Obec Víťaz  

Sídlo:  Víťaz č. 111,  082 38 Víťaz 

V zastúpení:  Ing. Ján Baloga, starosta obce 

IČO:  00327981 

DIČ :  2020548233 

Web:  www.obecvitaz.sk  

e-mail:  starosta@obecvitaz.sk 

 

Kontaktná osoba poverená realizáciou verejného obstarávania: Ing. Monika Ivanová 

Adresa: ABIZ, s.ro., Hraničná 4716, 058 01 Poprad 

Telefón: 0907 353 952 

Elektronická pošta: abizsro@gmail.com 

 

 

2. Predmet zákazky a opis predmetu zákazky:  
 

Predmetom zákazky je služba v súlade s § 3 ods.4 ZVO, konkrétne vypracovanie projektovej 

dokumentácie pre realizáciu stavby. 

 

Názov: Vypracovanie projektovej dokumentácie  Stavba: Víťaz - ČOV - realizačná 

dokumentácia“ 

  

Kódy CPV: 
71251000-2 Architektonické služby a stavebný dozor 

 

 

3. Opis predmetu zákazky:  
 

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie (ďalej len PD) pre realizáciu 

stavby, vrátane jej zmien, doplnkov, vrátane výkazu výmer  a vyjadrení potrebných pre realizáciu 

ČOV (TI SR, OÚŽP a pod.). 

ČOV s kapacitou 2500 EO a technológiou membránovej separácie v rozsahu pre: 

- stavebná časť 

- strojno-technologická časť 
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Predmetom zákazky je aj autorský dozor pre ČOV. 

 

Projektovú dokumentáciu je potrebné predložiť  elektronicky na CD: .dwg; .msp; doc; .pdf;  .xls, 

v počte 6 kusov CD a v papierovej verzii / tlačenej – 6 kusov/ pare. 

 

 

4. Predpokladaná hodnota zákazky: 47 916,67 Eur  bez DPH 

  

 

5. Miesto dodania predmetu zákazky:  
Obec Víťaz, sídlo verejného obstarávateľa 

 

6. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Zmluva o dielo (Ďalej len 

Zmluva) v súlade s  Obchodným zákonníkom. Návrh zmluvy je v prílohe tejto výzvy. 

 

7. Financovanie predmetu zákazky: z vlastných zdrojov a verejný obstarávateľ bude žiadať 

Nenávratný finančný príspevok (ďalej len NFP)z fondov EU. 

 

8. Lehoty alebo termín na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: 
PD strojnotechnologickej časti do 3 týždňov od účinnosti Zmluvy; 

PD stavebnej časti do 3 mesiacov po nadobudnutí účinnosti zmluvy o NFP. 

 

 

9. Lehota na predloženie ponuky:   

Uchádzač predloží ponuku najneskôr dňa 13.09.2018 o 10:00 hod. 

 

 

10. Miesto a spôsob predloženia ponuky:  
Adresa na ktorú sa majú ponuky doručiť poštou, e-mailom alebo osobne kontaktnej osobe na 

adrese: ABIZ s.r.o., Hraničná 4716, 058 01 Poprad, tel.  kontakt:  0907 353 952 

 

Elektronicky na e-mailovú adresu: abizsro@gmail.com  

 

 

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

kritériom na vyhodnotenie ponúk je: najnižšia cena, t. j. ponuková cena celkom v EUR s DPH.  

Na prvom mieste sa umiestni ponuka s najnižšou celkovou cenou s DPH. Poradie ostatných 

ponúk sa určí vzájomným porovnaním ponukových cien (vyššia cena = nižšie poradové miesto).  

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť postup zadávania zákazky, ak najnižšia 

ponuková cena bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky. 

 

 

12. Pokyny na zostavenie ponuky: 

Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej  forme, na celý predmet zákazky, nie na časti, v jednom 

originálnom vyhotovení. Verejný obstarávateľ neumožňuje predložiť variantné riešenia. 

Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty sa predkladajú v štátnom jazyku (t.j. v slovenskom jazyku). 

Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným 
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prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v 

českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka. 

 

Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje: 

 

a) Identifikačné údaje uchádza (obchodné meno a sídlo, IČO, DOČ, telefón e-mail.) s uvedením 

predmetu zákazky, na ktorý sa ponuka predkladá. 

b) Cenová ponuka na predmet zákazky v rozsahu podľa  bodu 3. 

c) Doklad o oprávnení podnikať – kópiu (nie je potrebné predkladať overenú) predkladá 

uchádzač, ktorý nebol vyzvaný na predloženie ponuky v súlade s § 117 a predkladá ponuku 

na základe informácie o zverejnení výzvy na súťaž z portálu www.partnerskadohoda.gov.sk 

 

 

13. Otváranie ponúk: 13.09.2018 o 11:00 hod. v sídle  kontaktnej osoby poverenej realizáciou 

verejného obstarávania: ABIZ s.r.o., Hraničná 4716, 05 01 Poprad 

 

 

14.  Postup pri otváraní ponúk: otváranie ponúk bude neverejné a bude vykonané len vo vzťahu k 

ponukám, ktoré boli doručené v lehote na predloženie ponuky (bod. 9 tejto výzvy). Ponuky 

predložené po lehote na predloženie ponuky vráti uchádzačom späť neotvorené, resp. nebudú 

vyhodnotené.  

 

 

15. Lehota viazanosti ponúk: 

Do 31.10.2018 

 

16. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

Verejný obstarávateľ  bude požadovať predloženie Zmluvy až od úspešného uchádzača. 

 

 

Vopred vám ďakujeme za predloženie ponuky 

 

 

Príloha č. 1 – návrh Zmluvy 

 

 

Víťaz, dňa: 04.09.2018 

 

 

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

 Ing. Ján Baloga 

                starosta obce 
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