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Výzva na predloženie ponuky. 

 

Obec Malčice, Hlavná 176, 072 06 Malčice, IČO: 00325465 
 
 

  
 
 
Vec: Výzva na predloženie ponuky 
 

Obec Malčice, 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 žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky  

„ NOVOSTAVBA MŠ Malčice“ 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

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

Názov verejného obstarávateľa: Obec Malčice 

Sídlo: Hlavná 176, 072 06 Malčice 

Štatutárny zástupca:  František Lopašovský – starosta obce 

IČO: 00325465        

DIČ:       202 073 9006   

IČ DPH:   nie je platiteľom DPH 

Tel.:       0902 905 164   

Fax:         - 

E-mail:    oumalcice@centrum.sk, oumalcice@minet.sk  

Internetová stránka: www.obecmalcice.sk 

Bankové spojenie:   Prima Banka Slovensko, a.s. 

Číslo účtu.:   SK41 5600 0000 0042 0687 8001                

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky: Obecný úrad Malčice, Hlavná 176, 072 06 Malčice 

3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: František Lopašovský, starosta obce 

4. Predmet obstarávania: Predmetom obstarávania je poskytnutie služby vypracovanie projektovej 
dokumentácie pre stavabné povolenie a realizačnú dokumentáciu pre zákazku „NOVOSTAVBA 
MŠ Malčice“. 

5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Zmluva o vytvorení diela 

6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania): Vypracovanie  projektu na 
stavebné povolenie. Projekt na stavebné povolenie v rozsahu - projekt architektonicko- stavebné 
riešenie v rozsahu projektu na stavebné povolenie vrátane profesií - statika, vykurovanie a 
zdravotechnicka, elektroinštalácie, požiarno- bezpečnostné riešenie stavby, energetické posúdenie 
stavby- všetko v rozsahu projektu na stavebné povolenie.  
 
Vypracovanie realizačného projektu - to znamená projekt s vyšším rozsahom- výpisy prvkov- 
výplňové konštrukcie, klampiarske konštrukcie, zámočnícke výrobky, dopracuje sa architektonicko- 
stavebné riešenie, dopracuje sa statika, vykurovanie a zdravotechnika, elektroinštalácie a doplní sa 
projekt o rozpočet stavby. 

7. Predpokladaná hodnota zákazky:  11 900,- EUR bez DPH  

8. Miesto a termín dodania predmetu zákazky: Obec Malčice,Hlavná 176, 072 06 Malčice , do 
31.10.2016 
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9. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: termín dodania 
projektovej dokumentácie do  31.10.2016  

10. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: nie sú potrebné 

11. Financovanie predmetu zákazky: zákazka financovaná z fondov EÚ a štátny rozpočet  

12. Lehota na predloženie ponuky: do 17.10.2016 do 15:00 

13. Spôsob predloženia ponuky: poštou alebo osobne  

14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia   ponúk: 
najnižšia cena na celý predmet zákazky v eur bez DPH  

15. Pokyny na zostavenie ponuky:  
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EUR, obálka musí byť zreteľne označená 

heslo obstarávania „Projektová dokumentácia - NOVOSTAVBA MŠ Malčice“  Súťaž NEOTVÁRAŤ, 

ako aj obchodným menom a sídlom obstarávateľa a uchádzača. 

- 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 . 

b. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk – Príloha výzvy 

c. 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)  

16. Otváranie ponúk: 17.10.2016 o 15:10 , Obecný úrad Malčice 

17. Postup pri otváraní ponúk: Otváranie ponúk uchádzačov, ktorí predložili ponuku v lehote na 
predkladanie ponúk je verejné, t.j. za účasti uchádzačov.  

18. Lehota viazanosti ponúk: 30.11.2016 

19. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: JUDr. Zuzana Husárová, tel. 0915 
177 550 

20. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

 Lehota na oznámenie víťaznej ponuky: Verejný obstarávateľ oznámi úspešnému 

uchádzačovi v lehote do 3 pracovných dní od vyhodnotenia ponúk, že jeho ponuku prijíma, 

neúspešnému uchádzačovi oznámi v lehote, že jeho ponuku neprijal. 

 Verejný obstarávateľ určí víťazného uchádzača za podmienok: splnil všetky podmienky 

účasti a ponúkol najnižšiu cenu za uskutočnenie diela. 

 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo  obstarávanie zrušiť v prípade ak: 

- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám 

stanovených v tejto výzve; 

- sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo toto obstarávanie vyhlásené; 

- ponuka uchádzačov bude vyššia ako predpokladaná cena obstarávania; 

- nebude predložená ani jedna ponuka. 

 Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto 

obstarávaní. 

 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky. 

 
S úctou      
07.10.2016           
            
      ……………………………………….  
      František Lopašovský – starosta obce 
Prílohy:  
 
Príloha č.1 - „Návrh na plnenie kritérií “  
Príloha č.2 – „Návrh zmluvy“ 


