
VÝZVA  NA PREDLOŽENIE PONUKY  

zákazka 

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov na dodanie služby: „ Vypracovanie technickej projektovej 

dokumentácie budovy materskej školy v obci Tibava“  pre projekt „ Zníženie energetickej 

náročnosti v materskej škole v obci Tibava“. 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa podľa § 7 ods. 1 písm. b) (ďalej len „verejný 

obstarávateľ“)  

Názov: Obec Tibava 

Sídlo: Tibava 131, 073 01 Sobrance 

IČO:  00325881 

Kontaktná osoba: Ing. Stanislav Gajdoš 

Tel.: 0908 905 031 

e-mail: lemuravictim@gmail.com 

2. Miesto dodania predmetu zákazky: 

 Obecný úrad, Tibava 131, 073 01 Sobrance 

3. Vysvetľovanie 

Poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a  

uchádzačmi sa zo strany verejného obstarávateľa bude uskutočňovať elektronickou 

formou prostredníctvom emailovej adresy: lemuravictim@gmail.com. 

4. Predmet zákazky:  

Predmetom zákazky je dodanie služby „Vypracovanie technickej projektovej 

dokumentácie budovy materskej školy v obci Tibava“ v rámci projektu „Zníženie 

energetickej náročnosti v materskej škole v obci Tibava“. Podrobný opis zákazky je 

vymedzený v dokumente „Špecifikácia predmetu zákazky“, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto 

výzvy. 

5. Predpokladaná hodnota zákazky:  

8 000,00 EUR  

6. Finančný zdroj  

Vlastné zdroje obstarávateľa a dotačné zdroje z  Operačného programu Kvalita životného 

prostredia na obdobie 2014-2020. 

7. Spoločný slovník obstarávania (CPV):  

Hlavný slovník: 71200000-0 Architektonické a súvisiace služby 

8. Obchodné podmienky 



Zmluva o dielo tvorí prílohu č. 2 tejto výzvy. 

9. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: 

     Do troch týždňov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo. 

10. Lehota na predkladanie ponúk a spôsob predloženia ponúk: 

a) 19.08.2016 do 09:00 hod 

b) mailom na adresu: lemuravictim@gmail.com (v prípade predloženia ponuky 

mailom k cenovej ponuke uchádzač prikladá aj nascanovaný a podpísaný 

návrh zmluvy o dielo) alebo doručenie poštou, kuriérom alebo osobne na adresu: 

Le Mur a Vic Tim, s.r.o., Panenská 13, 811 03 Bratislava. Ponuku je potrebné 

predložiť v písomnej podobe najneskôr do uplynutia lehoty stanovenej vo výzve na 

predkladanie ponúk. Ponuka v prípade fyzického doručenia musí byť doručená v 

nepriehľadnom vonkajšom obale  (napr. nepriehľadná obálka). Na obálke/obale 

ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje:   

- adresa uvedená v bode 10. b) 

- adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania), 

- označenie „Tibava – TPD - súťaž – neotvárať“. 

c) súčasťou ponuky je uchádzačom podpísaný návrh zmluvy o dielo, ktorý tvorí 

prílohu č. 2 tejto výzvy. V prípade predkladania cenovej ponuky mailom bude 

súčasťou ponuky nascanovaný návrh zmluvy o dielo potvrdený uchádzačom 

(podpísaný, opečiatkovaný). 

d) akceptovaná bude ponuka uchádzača, ktorý predloží najnižšiu ponukovú cenu na 

celý predmet zákazky. 

 

11. Dátum a čas vyhodnotenia ponúk: 

Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 19.08.2016 o 10:00 hod. Doručená ponuka môže 

byť zahrnutá do vyhodnotenia len za predpokladu, že jej obsah zodpovedá všetkým 

podmienkam definovaným vo výzve na predkladanie ponúk, obsahuje všetky náležitosti 

definované vo výzve na predkladanie ponúk a bola predložená v lehote určenej vo výzve 

na predkladanie ponúk. O výsledku hodnotenia ponúk budú uchádzači bezodkladne 

informovaní a to najneskôr do 5 kalendárnych dní od vyhodnotenia ponúk. 

12. Kritéria na hodnotenie ponúk: 

Najnižšia celková konečná cena v EUR (vrátane DPH). 

13. Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky: 

 Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných 

 dôvodov:  



 - nebude predložená ani jedna ponuka, 

 - ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti, 

 - ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám v tejto 

 výzve, 

 - ak sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo verejné obstarávanie vyhlásené 

 

 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. 

14. Lehota viazanosti ponúk: 

 6 mesiacov od predloženia cenovej ponuky. 

 

 V Bratislave, dňa 11.08.2016  

     

 

    Ing. Stanislav Gajdoš 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu zákazky 

 

Predmetom zákazky je vypracovanie technickej projektovej dokumentácie budovy 

materskej školy v obci Tibava pre potreby OPKZP-PO4-SC431-2015-6 v rámci projektu: 

„Zníženie energetickej náročnosti v materskej škole v obci Tibava“.  

 

- Úžitková plocha budovy je 479,59 m2 

- Obostavaný priestor 2 052,90 m3    
 

 


