
Verejný obstarávateľ: 

Obec Kuzmice 
Obecný úrad Kuzmice, Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice 

Výzva na predkladanie ponúk 
Zákazka s predpokladanou hodnotou nižšou ako finančné hodnoty pre podlimitné zákazky, je zabezpečovaná 

postupom podľa § 9 ods. 9) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení. 

Predmet zákazky:  

„Vypracovanie komplexnej projektovej dokumentácie“ 

 – poskytovanie služieb, výber poskytovateľa. 
                              

Obec Kuzmice, ako verejný obstarávateľ podľa § 6 zákona ods.1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO) v súlade s § 9 ods. 

9 cit. zákona vyzýva uchádzačov a záujemcov na predloženie cenovej ponuky na zabezpečenie 

poskytovateľa služieb: „Vypracovanie komplexnej projektovej dokumentácie “.  

  

1) Identifikácia verejného obstarávateľa:  

 Verejný obstarávateľ: Obec Kuzmice,  okr. Trebišov 

Sídlo organizácie:    Obecný úrad Kuzmice, Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice  

IČO:                         00 331 643 

DIČ:   2020773458 

Štatutárny orgán:  Ing. Martin Vincej, starosta obce  

Tel. kontakt:  +421(0)56 679 12 06, mobil : 0917 884 182 

E-mail:   obec@kuzmice.eu 

 

1.1 Druh verejného obstarávateľa: 

 Obec - §6 ods.1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších 

 predpisov. Hlavný predmet činnosti: samospráva. 

1.2 NUTS kód: SK042 Košický kraj 

2)  Predmet zákazky – opis predmetu obstarávania: 

2.1 Názov zákazky:   „Vypracovanie komplexnej projektovej dokumentácie “  

2.2 Druh zákazky:   služby 

2.3 Miesto poskytnutia služby: Obecný úrad Kuzmice 

2.4 Spoločný slovník obstarávania (CPV): 
71000000-8 Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby  

71223000-7 Architektonické služby pre rozširovanie budov  

71242000-6 Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov 

71245000-7 Schvaľovacie plány, vykonávacie výkresy a špecifikácie 

 

3) Stručný opis predmetu zákazky: 

3.1 Predmetom výzvy na predkladanie ponúk je cenová ponuka uchádzača na vypracovanie 

komplexnej projektovej dokumentácie pre uvažovaný projekt so skráteným názvom: „Zníženie 

energetickej náročnosti verejných budov – Obecný úrad a Kultúrny dom“. Pod pojmom 

komplexná projektová dokumentácia sa rozumie: 
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  1. PD pre stavebné povolenie, 

  2. PD pre realizáciu projektu (s dielenskou špecifikáciou montážnych častí). 

 Požiadavkou vyhlasovateľa súťaže je vypracovanie PD – stavebno-technického riešenia 

v súlade s Energetickým auditom a predpokladom zaradenia rekonštruovanej budovy do 

energetickej triedy A. ( podľa § 4 ods. 14 vyhlášky č. 364/2012 Z. z. „horná hranica 

energetickej triedy A pre jednotlivé ukazovatele a súčasne horná hranica energetickej triedy A1 

pre globálny ukazovateľ určujú  ultranízko energetickú úroveň výstavby). 

 Súčasťou projektovej dokumentácie bude: výkaz výmer, položkovitý rozpočet, technická 

správa, vizualizácia objektu a ďalšie náležitosti zodpovedajúce  potrebám investora 

v investičnom procese realizácie stavebného diela uvažovanej rekonštrukcie, modernizácie pre 

jej využitie v ďalšom procese  verejného obstarávania a následnej realizácie stavebného diela. 

Predpokladaný počet vyhotovenej dokumentácie:  v tlačenej podobe - 6 párov a 2 ks CD 

kompletnej dokumentácie v digitálnej podobe v čitateľnom formáte *pdf, *doc, *xls. 

 

4) Predpokladaná hodnota zákazky: 

Východiskovým údajom pre stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky bol prieskum trhu 

získaný obhliadkou stavebného objektu a uvažovanej rekonštrukcie:  

PHZ spolu: 4.800,00 € bez DPH 

 Predpokladaná hodnota poskytnutia služieb VO spolu: 5.760,00 Eur s DPH. 

 

5) Rozdelenie predmetu zákazky na časti: 

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

 

6) Možnosť predloženia variantných riešení:   

  Nemožňuje sa.  
 

7) Trvanie zmluvy alebo lehoty uskutočnenia: 

Doba poskytovania služieb:  3 mesiace a počíta sa od termínu nadobudnutia účinnosti platne 

uzatvorenej zmluvy - Zmluva o poskytnutí služieb. 
 

8) Právne, ekonomické, finančné a technické informácie: 

9)  Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty v 

ktorých sa uvádzajú:  

9.1 Predmet zákazky bude financovaný z vlastných rozpočtových zdrojov obce Kuzmice.  

9.2 Podmienky financovania a platobné dojednania budú špecifikované a určené v zmluve, 

ktorú predloží úspešný uchádzač.  

9.3 Uchádzačom sa umožňuje fakturácia za každý logický celok samostatne, tak ako je to 

uvedené v Návrhu na plnenie kritérií , ktorý bude súčasťou zmluvných podmienok. 

  Lehota splatnosti faktúr  - 14 kalendárnych dní od jej doručenia. 
   
10) Podmienky účasti uchádzača a požadované doklady ako dôkazné prostriedky: 

10.1. Osobné postavenie a podmienky účasti musí uchádzač preukázať: 

Na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa vyžaduje predloženie dokladov podľa § 26 

ods. 2 a § 26a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZVO), ktorými sa preukazuje splnenie 

podmienok osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní: 



a) Dokladom o oprávnení podnikať v oblasti projektovania verejných budov,  (Výpis zo ŽR 

alebo OR o podnikateľskej činnosti resp. iný adekvátny doklad ) 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. 
 

10.2. Ekonomické a finančné postavenie:   

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti 

podľa § 27 zákona č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov sa neuplatňuje. 
 

10.3. Technická alebo odborná spôsobilosť:   

Technickú a odbornú spôsobilosť na účasť vo verejnom obstarávaní v súlade s § 28 ZVO 

preukáže uchádzač – neuplatňuje sa. 
 

11)   Podmienky poskytnutia súťažných podkladov: 

Súťažné podklady osobitného určenia nie sú k dispozícií – požiadavka vereného 

obstarávateľa je opísaná dostatočne v tejto výzve.  

 

12)  Lehota a miesto na predloženie ponuky: 

Lehota na predloženie súťažnej ponuky do:   20.08.2015 do 12:00 hod..  

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: 

Obecný úrad Kuzmice, Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice - osobe  

Elektronicky: obec@kuzmice.eu 

  

13)  Pokyny na zostavenie a predloženie ponuky: 

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

cenách v znení neskorších predpisov. Cenu uveďte bez DPH, výšku a sadzbu DPH a celkovú 

cenu s DPH. (Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH uvedie cenu konečnú a na skutočnosť, že 

nie je platcom DPH upozorní).  

 

14)  Obsah predkladanej ponuky: 

a) kópia dokladu o oprávnení podnikať, (kópia nemusí byť úradne overená). 

  Takýmito dokladmi sú napr.: 

• živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra 

(predkladá fyzická osoba -podnikateľ), 

• výpis z obchodného registra  

(predkladá právnická osoba - podnikateľ, fyzická osoba - podnikateľ zapísaný v 

obchodnom registri), 

 autorizačného osvedčenia SKA alebo  SKSI, 

 b) Návrh na plnenie kritérií podľa prílohy č.2 tejto výzvy 

 c) Vyhlásenie uchádzača podľa prílohy č. 1 tejto výzvy 

f)  Heslo súťaže: „PD KDaOcúU Kuzmice“ – pokiaľ sa ponuka doručí poštou 
 

15)  Vyhodnocovanie ponúk: 

Vyhodnocovanie ponúk  je neverejný akt a uskutoční sa dňa:  20.08.2015 od 14:00 hod. 

Predpokladom úspešného vyhodnotenia súťaže sú ponuky uchádzačov bez nedostatkov 

posudzovaných podľa tejto výzvy na predkladanie ponúk. Výsledok vyhodnotenia ponúk 

bude oznámený uchádzačom e-mailom. 
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16)  Kritéria na hodnotenie ponúk: 

  Verejný obstarávateľ pre vyhodnotenie úspešnosti uchádzača stanovil jedno kritérium: 

a)  najnižšia cena za celý predmet zákazky podľa ocenenia fakturačných položiek uvedených 

v prílohe č.2 tejto výzvy na predkladanie ponúk – Návrh na plnenie kritérií. 

b)  v prípade predloženia ekvivalentného riešenia – vyšší štandárd, hodnotiť sa bude 

efektívnosť nákladov ponúkaných služieb. 
 

17)  Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 31.08.2016 

 

18)  Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami alebo uchádzačmi sa bude 

uskutočňovať v slovenskom jazyku. Proti rozhodnutiu obstarávateľa o výbere 

najvhodnejšieho uchádzača pri postupe zadávania zákazky nie je možné podať námietky v 

zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok 

účasti podľa nasledujúcich pravidiel:  

- vyhodnotenie splnenia podmienok účasti bude založené na preskúmaní splnenia 

podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia záujemcu podľa § 26 ods.1  zákona 

o verejnom obstarávaní. 

Verejný obstarávateľ podľa § 33 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní vylúči z verejného 

obstarávania záujemcu, ak nesplnil podmienky účasti, predložil neplatné vyhlásenia, 

potvrdenia, doklady a dokumenty, nepredložil požadované vyhlásenia, potvrdenia, doklady a 

dokumenty alebo poskytol nepravdivé/skreslené informácie obsah ktorých je uvedený 

v prílohe č.1 tejto výzvy na predkladanie ponúk. 

Verejný obstarávateľ uzavrie Zmluvu o poskytnutí služieb v lehote viazanosti ponúk. 

V prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky, verejný obstarávateľ opätovne 

vyhodnotí ponuky ostatných uchádzačov a môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý 

skončil druhý alebo tretí v poradí.  

19)  Podrobný opis predmetu zákazky: 

19.1) Požiadavka obsahovej časti na vypracovanie dokumentácie:  

a. Sprievodná správa (identifikačné údaje, základné údaje, prehľad východiskových 

podkladov, povolení a rozhodnutí, členenie stavebných úprav na jednotlivé stavebné 

objekty), 

b. Súhrnná technická správa (opis, charakteristika územia, koncepcia, architektonické a 

priestorové riešenie, stavebno-technické riešenie, sadové a terénne úpravy),  

c. Komplexný návrh modernizácie v podrobnosti 1:100, stavebné detaily, 

d. Výkaz výmer a rozpočet vo formáte Excel, 

e. Technická špecifická – opisy predmetov určené na zabudovanie (Typ, výkon,..), so 

stanovením predpokladaných množstiev. 

19.2) Projekt organizácie výstavby. 

19.3) Projektová dokumentácia v listinnej forme – 6 pare  a Projektová dokumentácia v digitálnej 

forme (dwg s jednotlivými vrstvami a tiež vo formáte *pdf.) 

 

20)   Dátum zverejnenia/odoslania oznámenia:  12. 08. 2015. 

 

21)   Počet príloh celkom - 2: 

 Príloha č. 1 – Vyhlásenie uchádzača 

 Príloha č. 2 – Ponuka na plnenie kritéria 

 



22)   Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

Technické riešenie a rozsah dokumentácie bude zodpovedať požiadavkám objednávateľa v 

súlade s Energetickým auditom budovy, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu k vymedzeniu 

predmetu zákazky. 

Dokumentáciu v štádiu spracovania je nutné min. 2x odsúhlasiť s spracovateľom 

Energetického auditu. 

Objednávateľ si vyhradzuje právo v rámci tejto cenovej ponuky u zhotoviteľa požiadať o 

doplnenie, resp. technické prepracovanie určitej časti dokumentácie v prípade, že takáto 

požiadavka vyplynie z procesu posudzovania dokumentácie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o 

územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon). 

Na technické riešenie zapojenia obnoviteľných zdrojov tepla, ich prepojenia s existujúcim 

stavom sa vyžaduje oprávnenie podľa príslušného predpisu s vypracovaním prevádzkového 

poriadku a zaškolením obsluhy. 

V rámci projektu je potrebné počítať s možnou etapizáciou prác. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa dielo: Projektová dokumentácia vo 

forme realizačného jednostupňového projektu pre realizáciu stavby (ďalej len „Dielo“) a 

vykonávať autorský dozor pri následnej realizácii Diela. 

Zhotoviteľ vystaví faktúru vo výške 85% z ceny Diela na základe vydaného rozhodnutia 

vyplývajúceho zo zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon), v rámci stavebného konania k predloženej projektovej dokumentácii.    

Na zostávajúcich 15% z ceny Diela vystaví Zhotoviteľ faktúru až po ukončení autorského 

dozoru a protokolárnom odovzdaní správy o výkone autorského dozoru Objednávateľovi. 

Vyššie uvedené ustanovenia budú premietnuté do zmluvy s úspešným uchádzačom. 

 

 

 

 
 

 

 

 



Príloha č. 1 – Vyhlásenie uchádzača 

Uchádzač: 

Názov a sídlo: 
 

 

Osoba oprávnená konať za 

uchádzača: 
 

Kontaktné údaje uchádzača: 
Tel.:// Mobil:   

e-mail:  

Verejný obstarávateľ: 

Názov a sídlo:  
Obec Kuzmice,  okres Trebišov 

Obecný úrad Kuzmice, Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice 

Názov predmetu zákazky: Vypracovanie komplexnej projektovej dokumentácie 

Postup zadávania zákazky: Postupom podľa §9 ods.9 ZVO 

V Y H L Á S E N I E 

1.  Vyhlasujem/-me, že súhlasíme s podmienkami verejnej súťaže na predmet zákazky so skráteným názvom 

zadania: „Vypracovanie projektovej dokumentácie Kuzmice“. 

2.  Vyhlasujem/-me, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke na vyššie uvedený predmet 

zákazky sú pravdivé a úplné. 

3.  Vyhlasujem/-me, že predkladáme iba jednu ponuku a nie sme v zadávaní predmetnej zákazky 
subdodávateľom uchádzača alebo členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. 

4.  Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v súvislosti s týmto 

verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o 

ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 

5.  Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, aby kópia našej ponuky bola poskytnutá Úradu pre 

verejné obstarávanie v zmysle § 9 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní na zverejnenie podľa § 112 

písm. q) zákona o verejnom obstarávaní. 

6.  Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, aby kópia našej ponuky bola zverejnená v Profile 

verejného obstarávateľa v súlade s § 49a ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní, okrem časti označených 

ako: „Dôverné“. 

7. Vyhlasujem(e), že nemám(e) právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní. 

8.  Vyhlasujem, že nemáme v záujme zadať realizáciu predmetu zákazky alebo jej časti  subdodávateľom.  

 
Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s charakterom a rozsahom stavebného diela v zmysle 

podmienok stanovených Objednávateľom a sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky 

realizácie stavebného diela. Zhotoviteľ vyhlasuje, že disponuje všetkými potrebnými odbornými znalosťami, 

právomocami, skúsenosťami a kompetenciami k tomu, aby uzavrel  zmluvu o dielo na vypracovanie projektovej 

dokumentácie a splnil svoje záväzky z nej vyplývajúce, najmä, nie však výlučne, v zmysle osobitných 

požiadaviek na plnenie. 
 

V .............................. dňa .............. 

 

 

       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 meno, priezvisko, titul, funkcia, podpis osoby  



Príloha č. 2 – Návrh na plnenie kritérií – (Vyplnený formulár predkladá uchádzač vo svojej ponuke) 

 

N á v r h   n a   p l n e n i e   k r i t é r i í 

 údaje, ktoré budú vyhodnocované/zverejnené na otváraní ponúk v súlade s § 41 ods. 1 zák. č. 25/2006 Z. z. 

o verejnom obstarávaní v platnom znení (ďalej aj ako „ZVO“) 

 

Verejný obstarávateľ: 

Názov predmetu zákazky: 

Postup zadávania zákazky: 
 

Obec Kuzmice,  okres Trebišov  

Vypracovanie komplexnej projektovej dokumentácie 

Postupom podľa §9 ods.9 ZVO  
 

Názov firmy / organizácie: 
 

 

Adresa/sídlo organizácie:  
 

 

IČO // IČ DPH:  IČO: IČ DPH: 

Podnikateľská činnosť (OR-ŽR):   

Vypracoval (meno a priezvisko):  

Dátum:  

Tel.: // Mobil. tel.: Tel.: Mobil: 

e-mail:  

 

Kritérium č. 1:  - Najnižšia cena za dodávku predmetu zákazky ako celku. 

Ocenenie položiek - cenová ponuka uchádzača: 

Návrh ponuky uchádzača podľa realizovaných 

postupov VO - Špecifikácia zadania 

Návrh cenovej ponuky v EUR 

Cena bez DPH DPH Cena s DPH  

Vypracovanie projektovej dokumentácie vo forme 

realizačného jednostupňového projektu a následný 

výkon autorského dozoru. 
   

Ponuková cena uchádzača - spolu:    

1.  Prehlasujem, že cena je stanovená podľa ocenenej špecifikácie predmetu zákazky uvedenej v bode 3) 

Stručný opis predmetu zákazky, tejto výzvy na predkladanie ponúk a podľa bodu 19) Podrobný opis 

predmetu zákazky. 

2.  Čestne vyhlasujem, že uvedené údaje sú totožné s údajmi uvedenými v ostatných častiach ponuky.   

V prípade rozdielnych údajov, som/sme si vedomí, že naša ponuka môže byť zo súťaže vylúčená. 

 

Meno a podpis štatutárneho orgánu uchádzača:        

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


