
 
OBEC OBORÍN  

Oborín č.125, 076 75 Oborín 
 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONUKY NA 
VYPRACOVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE 

__________________________________________________________________________________________
________ 

zadávanie zákazky na poskytnutie služby,  
ktorá nespĺňa podmienky podľa § 4 ods. 2 alebo 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(podľa § 9 ods. 9) 

 
1.NÁZOV, ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA 

 
Názov organizácie: Obec Oborín 
Sídlo organizácie: Oborín č. 125, 076 75 Oborín 
Kontaktné miesto: Oborín č. 125, 076 75 Oborín 
IČO:        
DIČ: 

00331805   
2020540071 

Krajina: Slovenská republika 
Kontaktná osoba: Arpád Csuri, starosta obce  
Telefón: Tel: 056 / 6281860 
 
Ďalšie informácie možno získať na adrese a kontaktnom mieste uvedenom v tomto bode výzvy.  
 
2.OPIS PREDMETU ZÁKAZKY  
 
Názov zákazky: 

VYPRACOVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE:  

Rekonštrukcia verejných priestranstiev obce Oborín. 

Druh zákazky: 
Služby 
Kategória služby: 12 
Spoločný slovník obstarávania (CPV):  
hlavný slovník: CPV:  71240000-2 Architektonické, inžinierske a plánovacie služby 
Hlavné miesto poskytovania služby:  
Obec Oborín č. 125, 076 75 Oborín 
NUTS kód:  
SK 042 
Opis predmetu zákazky: 
Predmetom zákazky je poskytnutie služby – vypracovanie projektovej dokumentácie v stupni pre stavebné 
povolenie s podrobnosťou realizačného projektu s názvom:  

Rekonštrukcia verejných priestranstiev obce Oborín 
(v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ stavebný zákon „). 
 
Projektová dokumentácia "Rekonštrukcia verejných priestranstiev obce Oborín" má riešiť: 

a) Oddychová zóna pri pošte - parkovacie plochy, chodníky, lavičky, verejná zeleň  
b) Oddychová zóna pri obecnom úrade - parkovacie plochy, chodníky, lavičky, verejná zeleň  
c) Rekonštrukcia miestnej komunikácií so vstupmi do dvorov na Ul. Kercseköz, Ul. Cigánsor, Ul. Zelená 
d) Autobusovú zastávku pri pošte, pri hospodárskom dvore, v Kucanoch    

 
Predpokladaná hodnota investície (budúcej stavby):  do 300 000 Eur s DPH   
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky:  od 10.000,-  15.000,-Eur bez DPH   
 
 

PRIESKUM TRHU PODĽA §9 ODS. 9 1 

 



 
 

3.ROZSAH PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE 
Verejný obstarávateľ stanovuje minimálny rozsah vypracovanej projektovej dokumentácie (podľa vyhl. č. 
453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona) pre stupeň stavebné povolenie 
s podrobnosťou realizačného projektu:  

Textová časť:  
a) sprievodnú správu s údajmi, ktoré dopĺňajú základné údaje o stavbe uvedené v žiadosti o stavebné  
        povolenie, s informáciami o dodržaní podmienok rozhodnutia o umiestnení stavby, ak bolo vydané,  
         alebo o dodržaní podmienok schváleného územného plánu zóny, ak sa územné rozhodnutie nevyžaduje,  
        s informáciami o výsledku vykonaných prieskumov a meraní, 
b) súhrnnú technickú správu, z ktorej musia byť dostatočne zrejmé 
1. navrhované urbanistické, architektonické a stavebnotechnické riešenie stavby, jej konštrukčných častí a  
         použitie vhodných stavebných výrobkov vo väzbe na splnenie základných požiadaviek na stavby (§ 43d  
        zákona) a dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu vrátane všeobecných  
        technických požiadaviek na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu, 
Výkresová časť:   
c)    celkovú situáciu stavby (zastavovací plán) v mierke spravidla 1:200 až 1:500 s vyznačením 
1. hraníc pozemkov a ich parcelných čísel podľa katastra nehnuteľností vrátane susedných pozemkov a   
        jestvujúcich stavieb na nich, 
2. podzemných sietí a zariadení technického vybavenia, 
3. ochranných pásem; 
d)     stavebné výkresy stavby, z ktorých je zrejmý doterajší a navrhovaný stav, predovšetkým pôdorysy, rezy a 

pohľady (v mierke spravidla 1:500) obsahujúce jednotlivé druhy konštrukcií a častí stavby, polohové a 
výškové usporiadanie stavby a všetkých jej priestorov s presným vyznačením funkčného určenia, výťahy), 
úpravy a riešenia predpísané na osobitné zabezpečenie stavieb z hľadiska civilnej ochrany, požiarnej 
ochrany a z hľadiska splnenia základných požiadaviek na stavby, 

Rozpočet stavby ( vrátane výkazu výmer)  
a) vypracovanie rozpočtu stavby s podrobnosťou jednotlivých položiek (s dôrazom na rozsah a obsah  

vypracovania rozpočtu, na základe ktorého bude vypracovaná žiadosť o NFP z externých zdrojov EÚ)   
b) vypracovanie „zadania“  výkazu výmer – pre účely verejného obstarávania pre výber zhotoviteľa 

stavebných prác  
Počet  výtlačkov vypracovanej projektovej dokumentácie:  
a) počet výtlačkov projektovej dokumentácie v stupni pre stavebné povolenie – 8 x  vr. položkového 

rozpočtu a výkazu výmer  
b) 2 x projektová dokumentácia na neprepisovateľnom elektronickom médiu /CD/DVD vo formáte: textová 

časť: WORD a PDF a výkresová časť: PDF (JPG).      
Verejný obstarávateľ požaduje projektovú dokumentáciu vypracovať v dvoch etapách:  
I. Etapa – vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a vydanie stavebného  

                  povolenia 
II. Etapa –   dopracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby – výber zhotoviteľa     
 
4. SPÔSOB URČENIA CENY PREDMETU ZÁKAZKY  

- vstupné údaje pre stanovenie ceny: príloha - situácia s vyznačením riešených plôch. 
- navrhovaná zmluvná cena  musí byť stanovená v súlade so zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov  a súvisiacich vykonávacích vyhlášok.  
- navrhovaná zmluvná cena za zhotovenie diela za celý predmet zákazky musí byť stanovená ako cena  

„zmluvná„. 

Štruktúra ponúkanej ceny:        
etapa  Cena bez 

DPH 
DPH Cena s DPH 

I. etapa Projektová dokumentácia pre vydanie 
stavebného povolenia 

   

II. etapa Dopracovanie projektovej 
dokumentácie pre realizáciu stavby. 

   

 Cena celkom    
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Ak uchádzač nie  je platcom DPH na túto skutočnosť  uchádzač upozorní verejného obstarávateľa 
 
5. PODMIENKY ÚČASTI 
- Uchádzač musí byť oprávnený poskytovať službu, ktorá je predmetom zadávania zákazky.  
 
6. POŽIADAVKY NA OBSAH PONUKY 

 Na samostatnom liste predloží uchádzač názov, adresu, emailovú adresu a cenu za jednotlivé činnosti 
podľa  bodu 4 a celkovú cenu za poskytnutie služby s DPH. 

 Návrh ceny  (cena uvedená celkom za celý predmet zákazky vr. DPH, v prípade ak uchádzač nie je 
platcom DPH v návrhu ceny na túto skutočnosť  upozorní), 

 Kópia oprávnenia poskytovať služby, ktorá je predmetom zadávania zákazky  
 
7. MOŽNOSŤ  PREDLOŽENIA PONUKY, JAZYK PONUKY, VARIANTNÉ RIEŠENIE  
Verejný obstarávateľ neumožňuje predložiť ponuku na časť predmetu zákazky. 
Povoľuje sa predloženie variantných riešení: Nie. 
Jazyk ponuky: Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 
 
8. ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE 
Lehota na predkladanie ponúk: 
Dátum:  23.11.2015 
Čas: do  15.00 hod. 
Miesto:  sídlo verejného obstarávateľa  -  kontaktná osoba uvedená  v bode I. výzvy   
Ponuky musia byť doručené na kontaktné miesto uvedené v bode I. výzvy. 
Ponuky je možné meniť resp. dopĺňať do uplynutia lehoty na jej predkladanie, nasledovným spôsobom: 
uchádzač písomnou žiadosťou najneskôr deň pred uplynutím lehoty požiada o vrátenie ním už predloženej 
ponuky a opätovne predloží predpísaným  spôsobom  novú ponuku. 
 
Spôsob označenia a predloženia ponuky:  
Označenie ponuky: v uzavretej obálke  s uvedením  obchodného názvu a sídla uchádzača a označené heslom:   
"RVP_O" – ponuka“  - v prípade doručenia poštou alebo osobne.  
Ponuku je možné doručiť:  
- poštovou zásielkou, pričom za deň doručenia sa považuje doručenie verejnému obstarávateľovi(nie deň 

podania ponuky na poštovú prepravu) osobne  
- osobne na adresu u kontaktnej osoby verejného obstarávateľa, uvedenej v bode I. oznámenie. V prípade 

osobného doručenia ponuky bude uchádzačovi  vydané potvrdenie o prevzatí ponuky,  
Ponuky doručené verejnému obstarávateľovi po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk budú uchádzačom 
vrátené neotvorené. 
 
Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk:  
Všetkým uchádzačom, ktorí predložia cenovú ponuku bude zaslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk 
prostredníctvom elektronickej pošty. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade zmeny okolností 
neprijať žiadnu ponuku.  
 
9.KRITÉRIÁ VYHODNOTENIA PONÚK 
Kritérium na vyhodnotenie ponúk: 
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je celková zmluvná cena v EUR s DPH za dodanie požadovaného 
predmetu zákazky, uvedená v ponuke uchádzača ako „návrh ceny“. Ponuka s najnižšou cenou za celý predmet 
zákazky s DPH bude úspešná a umiestnená na I. mieste, ostatné ponuky budú zoradené zostupným poradím na 
základe predloženého návrhu ceny.    

 
10. TYP ZMLUVY A JEJ TRVANIE:  
Výsledkom verejného obstarávania bude zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka 
v platnom znení. 

• Začiatok – dňom nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo 
• Ukončenie – pre:  

a) vypracovanie projektovej dokumentácie a vydanie stavebného povolenia do 60 dní odo dňa 
nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo 

b) dopracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby najneskôr do 60 dní odo dňa výzvy 
verejného obstarávania na základe uverejnenia výzvy na predkladanie ŽoNFP z externých zdrojov.      
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Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa 
riadia: 
Verejný obstarávateľ bude uhrádzať platby na základe fakturácie poskytnutých a akceptovaných služieb na 
základe preberacieho protokolu o odovzdaní  časti – etapy diela. Splatnosť faktúr bude 30 dní. 
 
11. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 
Ďalšie informácie: 
Za vypracovanie cenovej ponuky v tomto postupe zadávania zákazky  uchádzači  nemajú  nárok na  úhradu.  
Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk oznámi úspešnosť a neúspešnosť ponúk uchádzačom, ktorí ponuku 
v lehote na predkladania ponúk predložili a bola vyhodnocovaná. Neúspešným uchádzačom uvedie dôvody 
neúspešnosti ich predložených ponúk. 
Verejný obstarávateľ nepožaduje predložiť v prieskume trhu návrh zmluvy o dielo. Verejný obstarávateľ vyzve 
úspešného uchádzača na predloženie návrhu zmluvy. 
Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom, pričom uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore 
s návrhom zmluvy, ktorú uchádzač predloží na výzvu verejného obstarávateľa a cena v zmluve nesmie byť 
v rozpore s cenou, uvedenou v úspešnej ponuke.   
 
Dôvody na zrušenie súťaže: 
Verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov: 

 nebude predložená ani jedna ponuka, 
 ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti, stanovené verejným obstarávateľom, 
 ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám, stanoveným verejným 

obstarávateľom v tejto výzve na predkladanie ponúk a návrh ceny v ponukách bude vyšší ako určený 
rozpočet verejného obstarávateľa,  

 ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo  toto zadávanie zákazky. 
Verejný obstarávateľ zrušenie použitého postupu zadávania zákazky oznámi všetkým známym uchádzačom.  
 
V Oboríne, dňa 11.11.2015 
 

Štatutárny orgán verejného obstarávateľa 
 
Arpád Csuri, starosta obce 
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