
  

                                                           
Výzva na predloženie ponuky 

(zákazka s nízkou hodnotou na poskytnutie služby) 

 
Vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu pre stavebné povolenie a 

realizáciu stavby „Znižovanie energetickej náročnosti OcÚ Rovné“ 
 

Obec Rovné, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) Vás vyzýva v 
súlade s § 117 cit. zákona na predloženie cenovej ponuky na Vypracovanie projektovej 
dokumentácie v rozsahu pre stavebné povolenie a realizáciu stavby „Znižovanie energetickej 
náročnosti OcÚ Rovné“. 
Verejný obstarávateľ upozorňuje, že uchádzači, ktorých verejný obstarávateľ osloví na predloženie 
cenovej ponuky touto výzvou a ktorí predložia cenovú ponuku  nie sú oprávnení uplatniť v danom 
postupe zadávanie zákazky revízne postupy podľa zákona o verejnom obstarávaní a nevyplývajú im 
z predloženia cenových ponúk žiadne nároky na uzatvorenie zmluvy na plnenie predmetu zákazky 
ani iné finančné nároky na úhradu nákladov spojených s vyhotovením a predložením cenovej 
ponuky. 

 
1.  Identifikácia verejného obstarávateľa: 

 Obec Rovné 
 Zastúpený: Stanislav Viravec – starosta obce 
 Adresa: Obecný úrad, Rovné 37, 090 16 Cernina 
 IČO: 00330931 
 DIČ: 2020808944 
 e-mail:  obecrovne@centrum.sk  
  

2.  Opis predmetu obstarávania: 
Predmetom zákazky je dodanie projektovej dokumentácie v rozsahu pre stavebné 
povolenie a realizáciu stavby s názvom „Znižovanie energetickej náročnosti OcÚ Rovné“ v 
zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov – v rozsahu: 
a) Zabezpečenie vstupných podkladov 

 b) Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozpracovanosti 
 pre realizáciu stavby ako jednostupňový projekt 

- Získanie podkladov pre vypracovanie PD, vrátane zohľadnenia požiadaviek 
investora a platných predpisov a noriem 

- Rozpracovanie návrhu zníženia energetickej náročnosti budovy Obecného 
Úradu v zmysle doporučení z energetického auditu objektu.  

- Návrh zateplenia obvodového plášťa, systému vykurovania, osvetlenia v zmysle 
vypracovaného energetického auditu 

- Vypracovanie projektu požiarnej bezpečnosti stavby 
- Vypracovanie statického posúdenia navrhovaných konštrukcií 
- Vypracovanie plánu organizácie výstavby 
- Vypracovanie výkazu výmer a nákladov stavby 
- Vytlačená dokumentácia – 5 paré 

 
Spoločný slovník obstarávania (CPV): 71320000-7 – inžinierske projektovanie 
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3.  Miesto plnenie predmetu zákazky: Obec Rovné 

4.  Predpokladaná hodnota zákazky: 18 633,33 € bez DPH 

5.  Rozdelenie na časti: Uchádzači musia predložiť ponuku na celý predmet zákazky  
 

6.  Lehoty na uskutočnenie alebo dokončenie zákazky alebo trvanie zmluvy:  
do 10 pracovných dní od zadania zákazky 
 

7. Financovanie zákazky: Zákazka bude financovaná z prostriedkov verejného obstarávateľa 
a štrukturálnych fondov a štátneho rozpočtu. 
 

8.  Podmienky účasti: 
Osobné postavenie: Verejný obstarávateľ požaduje predložiť fotokópiu dokladu 
o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, dodávať tovar alebo poskytnúť službu. Takýmito 
dokladmi sú napr.: 

 
• živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra (predkladá fyzická 

osoba -podnikateľ, príspevková organizácia - podnikateľ), 
• výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba - podnikateľ, fyzická osoba -

podnikateľ zapísaný v obchodnom registri),  
• iné oprávnenie vydané podľa osobitných predpisov resp. ekvivalentný doklad. 

 
 Ekonomické postavenie: Nepožaduje sa 
 Technická alebo odborná spôsobilosť: Nepožaduje sa 
 

9.  Požiadavky na obsah ponuky: 
- Doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, dodávať tovar alebo poskytnúť 

službu,  
- Návrh na plnenie kritérií (príloha č. 1) 
- Návrh ceny na celý predmet zákazky. Cena musí byť uvedená ako cena celkom za daný 

predmet zákazky s DPH a uvádza sa v Eurách. 
- Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH túto skutočnosť uvedie v návrhu na plnenie kritérií. 

 
10.  Kritériá na hodnotenie ponúk:  Najnižšia cena v € spolu s DPH. 

Pre výber dodávateľa bude vyhodnocovaná celková cena za predmet zákazky. Ak uchádzač je 
platcom DPH, bude vyhodnocovaná cena s DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, vyhodnocovaná 
bude cena celkom. Ako úspešný bude vyhodnotený uchádzač, ktorý ponúkne najnižšiu cenu za celý 
predmet zákazky. 

 
11.  Podmienky predkladania ponuky: 

Poštou, resp. osobne: TENDERTEAM, s.r.o., Volgogradská 9, 080 01 Prešov 
alebo e-mailom: galbava@tenderteam.sk   
s označením obálky, resp. predmetu e-mailovej správy „PD OcÚ Rovné, PONUKA – 
neotvárať“: 
v lehote na predkladanie ponúk: 14.10.2016 do 13:00 hod. 
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12.    Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:  
- Ponuky doručené verejnému obstarávateľovi po lehote na predkladanie ponúk, nebudú 

predmetom skúmania, posudzovania a vyhodnocovania v rámci zadávania predmetnej 
zákazky, a budú záujemcom vrátené neotvorené, pokiaľ bude známa spiatočná adresa. 

- Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky, ktorej postup a proces zadávania  nie je 
vzhľadom na jej finančný limit definovaný a upravený  v zákone o verejnom obstarávaní 
postupuje tak, aby vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky boli primerané 
jeho kvalite a cene, všetko v súlade s princípmi verejného obstarávania a podľa §117 
zákona o verejnom obstarávaní. 

- Doklady a dokumenty obsahujúce cenovú ponuku sa predkladajú v štátnom jazyku, to 
znamená v slovenskom jazyku.  

- Ak cenová ponuka bude obsahovať dokument v inom ako slovenskom jazyku, musí byť 
predložený v cenovej ponuke aj jeho preklad do slovenského jazyka. Ak sa zistí rozdiel v  
obsahu predložených dokladov, rozhodujúci je preklad v štátnom jazyku. Dokumenty 
predložené v českom jazyku nemusia byť preložené do slovenského jazyka. 

- Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a vyzvanými subjektmi sa uskutoční 
písomne prostredníctvom pošty, osobným doručením, elektronicky alebo ich 
kombináciou. 

- Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom vykonať obhliadku miesta plnenia zákazky. 
Termín obhliadky je potrebné dohodnúť telefonicky vopred. 

- Dodávateľovi nebude poskytnutý žiadny preddavok. Predmet zákazky bude hradený 
formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúr 60 kalendárnych 
dní odo dňa doručenia daňového dokladu. Daňový doklad bude môcť dodávateľ vystaviť 
po kompletnom odovzdaní diela vo výške 15% z celkovej ceny a zvyšných 85 % môže 
fakturovať po podpise zmluvy o NFP medzi objednávateľom a poskytovateľom NFP. 

- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade nezískania finančných prostriedkov 
odstúpiť od zmluvy. 

- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky na 
predmet zákazky v prípade, že sa zmenia okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo VO; neprijať 
ani jednu ponuku, v prípade, že predložené ponuky budú vyššie ako je suma finančných 
prostriedkov určených na realizáciu tejto zákazky. 

- Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly riadiacim orgánom, resp. inými 
oprávnenými osobami. 

 
 
 
V Rovnom, 05.10.2016 
 
S pozdravom 
 
 
            Stanislav Viravec 
             starosta obce 
 
 
 
 
 



  
Príloha č. 1 

Návrh na plnenie kritérií 

 
CENOVÁ PONUKA 

 
 
 
Názov zákazky:    

Vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu pre stavebné povolenie a realizáciu stavby 
„Znižovanie energetickej náročnosti OcÚ Rovné“. 

 
 

Obchodné meno:  
Sídlo dodávateľa:          
Oprávnená osoba:  
IČO:  
DIČ:  
IČ DPH:  
Email:  
Telefón:  
 

 
 

Názov zákazky Celkom  
bez DPH 

výška DPH Cena celkom 
s DPH 

Vypracovanie projektovej dokumentácie v 
rozsahu pre stavebné povolenie a realizáciu 
stavby „Znižovanie energetickej náročnosti 
OcÚ Rovné“. 
 

   

 
 
 
 
V ..................., dátum:  
 
      
 
Meno a priezvisko oprávnenej osoby:  
 
 
 
Podpis a pečiatka: 
 


