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Vec: Výzva na predloženie ponuky 

 

Obec Nižný Lánec, 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 § 6 ods. 1 

tretia veta ZVO a zároveň § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky  

„Projektová dokumentácia pre výstavbu materskej školy Nižný Lánec“ 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

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

Názov verejného obstarávateľa: obec Nižný Lánec 

Sídlo:      Nižný Lánec 54, 044 73 Buzica 

Štatutárny zástupca:     Július Kovács 

IČO:           00 324 515 

DIČ:             202 074 6134 

Tel.:             +421 55 466 51 77 

E-mail:         obecniznylanec@centrum.sk 

Internetová stránka:    www.niznylanec.sk 

Bankové spojenie:      OTP Banka Slovensko a.s. 

Číslo účtu.:                    SK46 5200 0000 0000 0905 4857 

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky: na emailovú adresu kontaktnej osoby uvedenej 

v bode 3 Výzvy do termínu: 2.3.2020 do 8,00 SEČ. 

3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: verejný obstarávateľ poveril vykonaním verejného 

obstarávania Arko Group, s.r.o., Rovníkova 12, 821 02 Bratislava v zastúpení Ing. Artur Kottner, 

PhD., mob.: +421 905 207 105, email: postabox68@gmail.com 

4. Predmet obstarávania: Projektová dokumentácia (ďalej len „PD“) pre výstavbu materskej školy 

(ďalej len „MŠ“) Nižný Lánec. 

5. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 

71250000-5 Architektonické a inžinierske služby a dozor  

71242000-6    Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov 

6. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Zmluva o dielo (Príloha č. 1) 

7. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):  

Projektová dokumentácia má riešiť výstavbu nového jednopodlažného objektu MŠ formou 

nadstavby nad jestv. objektom kultúrneho domu  v obci Nižný Lánec.  Podmienka energetickej 

hospodárnosti budovy je úspora min. 12,5 kWh/m2/rok. V novom objekte MŠ má byť 

umiestnených max. 25 detí v predškolskom veku. 

Spracovanie PD pre štádium územného a stavebného konania v rozsahu určenom pre potreby 

tendrovej dokumentácie pre verejné obstarávanie. 

Obsahom PD bude projektová dokumentácia materskej škôlky formou nadstavby a prístavby 

jestvujúceho objektu kultúrneho domu, ktorý je súčasťou objektu obecného úradu, napojenie na 

http://www.niznylanec.sk/
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inžinierske siete, preriešenie kapacity nepriepustnej žumpy, vybavenie interiéru, vonkajšie 

ihrisko. Súčasťou PD bude položkovitý rozpočet  a výkaz výmer pre jednotlivé objekty. PD 

žiadame spracovať v tlačenej forme v  8 vyhotoveniach, v digitálnej forme na 4x na CD 

nosičoch. Digitálna forma odovzdania - komplet celá dokumentáciu vo formáte .pdf. Navyše 

budú textové časti odovzdané vo formáte .doc, výkresová dokumentácia vo formáte .dwg alebo 

.dgn, editovateľný výkaz výmer vo formáte .xls.  

PD pre stavebné konanie bude obsahovať tieto časti (stavebné objekty):  

-  Sprievodná správa, Súhrná technická správa, architektonická situácia (existujúci stav),  

architektonická situácia (návrh), koordinačná situácia 

- SO-01: Materská škola (stavebná časť, statika, zdravotechnika, vykurovanie, 

elektroinštalácia, vzduchotechnika, bleskozvod) 

- SO-02: Detské ihrisko  

- riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby, 

- projektové hodnotenie energetickej hospodárnosti budovy,  

- interiérové vybavenie  

- Položkovitý rozpočet  a výkaz výmer (pre každý objekt zvlášť)  

 

Súčasťou výkonu projektanta bude: 

- súčinnosť pri výbere zhotoviteľa 

- autorský dohľad počas realizácie stavby 

- členstvo v komisii poverenej vyhodnocovaním tendra na výber zhotoviteľa 

- súhlas s použitím odovzdanej dokumentácie na ďalšie prípadné spracovanie iným 

projektantom v prípade dostavby alebo nadstavby/prestavby vyhotoveného diela.  

 

Úspešnému uchádzačovi poskytne verejný obstarávateľ ako podklad  pre vypracovanie 

predmetu zákazky PD stavebnej časti objektu, vypracovanú pre podobný účel.  

8. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:  

Obecný úrad obce Nižný Lánec, Nižný Lánec 54, 044 73  Buzica do termínu 13.3.2020. 

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

pracovných dní od uzatvorenia zmluvy o dielo. 

10. Financovanie predmetu zákazky: Zdrojom financovania predmetu zákazky sú finančné 

prostriedky Európskych spoločenstiev, ktoré získa verejný obstarávateľ a spolufinancie 

z prostriedkov obce Nižný Lánec do výšky 5%.. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok 

a ani žiastkovú fakturáciu, predmet zákazky bude uhradený na základe predloženej faktúry 

bezhotovostným prevodom z účtu verejného obstarávateľa na účet dodávateľa. Lehota 

splatnosti faktúry je 14 dní.  

11. Lehota na predloženie ponuky: 2.3.2020 do 8,00 SEČ.  

12. Spôsob predloženia ponuky: emailom na emailovú adresu kontaktnej osoby uvedený                  

v bode 3 Výzvy. Uchádzač  vyplní Prílohu č. 2 a 3, opečiatkuje, podpíše ich štatutárny orgán 

uchádzača, zoscanuje vyplnené a podpísané Prílohy č. 2 a 3 a zašle ich verejnému 

obstarávateľovi na email, uvedený v bode 3 Výzvy. Takým istým postupom postupuje aj pri 
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zaslaní dokladu podľa bodu 14, písm. e) Výzvy. Uchádzač predloží ponuku e-mailom, naskenuje 

dokumenty vyhotovené podľa vyššie uvedeného do elektronických dokumentov formátu PDF. 

 

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

Budú sa hodnotiť len tie ponuky, ktoré splnili podmienku účasti a neobsahujú žiadne 

obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s Výzvou. 

Kritérium výberu najvhodnejšej ponuky a pravidlá ich uplatnenia sú nasledovné: 

celková cena s DPH za dielo  

a) Verejný obstarávateľ určí ako  úspešného uchádzača uchádzača, ktorý vo svojej ponuke 

preukáže splnenie všetkých požiadaviek verejného obstarávateľa uvedené v tejto 

Výzve, ktorého ponuka budú vyhovovať všetkým  požiadavkám uvedeným v tejto Výzve a 

ktorý vo svojej ponuke predloží najnižšiu cenu v EUR s DPH. Ako druhý v poradí sa umiestni 

uchádzač, ktorý vo svojej ponuke predloží druhú najnižšiu cenu za predmet zákazky v EUR 

s DPH, atď.  

b) Verejný obstarávateľ u uchádzača, ktorého ponuka sa vo vyhodnotení umiestnila na 

prvom mieste v poradí,  vyhodnotí splnenie požiadaviek na predmet zákazky uvedených 

v bode 4 a 7 Výzvy a podmienky účasti podľa bodu 14 Výzvy hodnotením “Splnil/Nesplnil”.  

c) Verejný obstarávateľ môže požiadať uchádzača o vysvetlenie ponuky alebo doplnenie 

predložených dokladov, ak z predložených dokladov nie je možné jednoznačne posúdiť 

splnenie požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky. Lehota na predloženie 

vysvetlenia/doplnenia dokladov nebude kratšia ako 3 pracovné dni ak žiadosť i vysvetlenie 

bude možné predložiť e-mailom. 

14. Pokyny na zostavenie ponuky: ponuku zasiela záujemca emailom na emailovú adresu 

kontaktnej osoby uvedenej v bode 3 Výzvy. Ponuka musí byť vyhotovená v štátnom jazyku.  

Verejný obstarávateľ neumožňuje predložiť variantné riešenie riešenie a neumožňuje rozdelenie 

predmetu zákazky. Uchádzač predkladá ponuku na komplexné riešenie predmetu zákazky. 

Návrh predložený po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude prijatý. 

Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách 

v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 

Z. z., ktorou sa vykonáva  zákon č.18/1996 Z. z. o cenách a v súlade so zákonom NR SR č. 

222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 

Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v Euro (€). 

Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu 

uvedie v zložení: 

 navrhovaná zmluvná cena bez DPH, 

 sadzba DPH a výška DPH, 

 navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH. 

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že 

nie je platcom DPH, upozorní. 
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Cena uvedená v ponuke musí obsahovať cenu za požadovanú službu, t.j. sumár všetkých 

položiek, ktorý dáva konečnú cenu služby (služieb). 

Uchádzač určí svoj návrh na plnenie kritéria na predmet zákazky v Prílohe č. 2 tejto Výzvy. 

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 (ak existuje), bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením 

predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá (Príloha č. 3).  

b. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk (vyplnená Príloha č. 2 Výzvy) 

Podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm.e) a f) ZVO a nesmie u tejto osoby existovať dôvod 

na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO:  

c. oprávnenie dodávať tovar, poskytovať službu resp. uskutočňovať stavebné práce s 

obsahom činnosti - vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, najmä na vypracúvanie 

architektonických návrhov a dokumentácie umiestňovania stavieb a ich zmien, projektovej 

dokumentácie stavieb a ich zmien, vrátane ich interiérov a exteriérov, ako aj rekonštrukcií a 

modernizácií budov a obnovy stavebných pamiatok. 

d. nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v 

Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 

Uchádzač nie je povinný predkladať vybrané doklady. Splnenie podmienok účasti verejný 

obstarávateľ overí prostredníctvom internetu v príslušných registroch (ORSR, ŽRSR, Register 

osôb so zákazom účasti vedenom ÚVO) s využitím údajov uvedených uchádzačom v 

dokumente Identifikačné údaje uchádzača (portál oversi.gov.sk). 

Podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO 

e. doklad o odbornej spôsobilosti na projektovú činnosť zodpovedného projektanta za 

predmet zákazky podľa  Zákona č. 138/1992 Zb. v znení Zákona č. 236/2000 Z.z. 

o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinierov s rozsahom oprávnenia 

pre pozemné stavby, ktoré vyžaduje projektová dokumentácia vo fotokópii. Verejný obstarávateľ 

odporúča uchádzačom v ponuke uviesť, v akom zmluvnom vzťahu je autorizovaný architekt 

alebo autorizovaný stavebný inžinier - projektant k uchádzačovi. 

Uchádzač zašle verejnému obstarávateľovi zoscanovaný požadovaný doklad. 

15. Lehota viazanosti ponúk: 30.8.2020  

16. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: Ing. Artur Kottner, PhD.,                    

mob.: +421 905 207 105, email: postabox68@gmail.com 

17. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

- Záujemcom sa odporúča vykonať ohliadku miesta realizácie služieb, aby si sami overili a získali 

potrebné informácie, nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky. Výdavky spojené s 

ohliadkou miesta poskytnutia služby idú na ťarchu uchádzača. Obhliadku miest poskytnutia 

služieb môže záujemca uskutočniť kedykoľvek podľa  vlastného rozhodnutia v termíne do lehoty 
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určenej na predkladanie ponúk uvedenej v bode 10 Výzvy. Obhliadku je potrebné nahlásiť 

kontaktnej osobe uvedenj v bode 3 Výzvy. 

- Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak konflikt 

záujmov podľa § 23 nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami. 

- Úspešný uchádzač sa zaväzuje strpieť výkon auditu/kontroly súvisiaceho s poskytovanou 

službou, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku 

potrebnú súčinnosť. 

 

S úctou 

 

Nižný Lánec dňa 21.2.2020 

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

podpis, pečiatka 

Prílohy:  

Príloha č.1: Zmluv o dielo  

Príloha 2: Plnenie kritéria 

Príloha 3: Identifikačné údaje 


