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Určenie predpokladanej hodnoty zákazky 
 

Predmet zákazky:   

“ Vypracovanie komplexnej projektovej dokumentácie“ 

Pracovný názov stavebno-technickej dokumentácie: Rekonštrukcia predškolských zariadení s dôrazom 

na rozšírenie kapacity v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít. 

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 

Predpokladaná hodnota zákazky bola určená obhliadkou miesta stavby, stanovením predbežnej ceny 

odhadom oslovených záujemcov  a podľa metodiky vyhlasovateľa výzvy: 2,3 % z RN = 2,3 % z PHZ. 

650 tisíc Eur = 14.950,- Eur. Predpokladaná hodnota zákazky činí: 14.950,00 Eur bez DPH za 

vypracovanie a dodávku komplexnej dokumentácie a činnosti autorského dozoru pri realizácií 

stavebného diela.  

Vzhľadom k tomu, že PHZ – predpokladaná hodnota zákazky je nižšia ako finančné hodnoty pre 

podlimitné zákazky v zmysle §4 ods.3 písm. b), pri  zadávaní tejto zákazky bude verejný obstarávateľ 

postupovať v súlade s § 9 ods. 9) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.      

V znení vyššie uvedeného zodpovedný zástupca verejného obstarávateľa  zverejňuje nasledovné 

oznámenie o zákazkách podľa §9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní: 

Zverejnenie zadávania zákazky 

Obec Kuzmice, Obecný úrad Kuzmice, Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice, ako verejný obstarávateľ 

„zverejňuje“ v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov, 

zadávanie zákazky a týmto prijíma cenové ponuky v lehote určenej pre zadávanie zákazky 

v nasledovnom znení: 

 

Názov zákazky 

- druh zákazky 

Skrátený opis 

predmetu zákazky 

Dátum 

zverejnenia 

oznámenia 

Lehota na 

predloženie 

ponuky 

Termín 

zadávania 

zákazky 

Projektová 

dokumentácia 

Vypracovanie kompletnej 

projektovej dokumentácie 

pre stavebné povolenie a 

realizáciu na stavbu 

s vyššie uvedeným 

pracovným názvom 

/popisom. 

07.04.2016 18.04.2016 

Zmluva 

s úspešným 

uchádzačom. 

Zverejnené* 

 

* http://www.obeckuzmice.eu 

 

V Kuzmiciach, dňa 07.04.2016 

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

                Ing. Martin Vincej, starosta 

file:///C:/Users/Filip/Documents/VO_2015/Obec%20Zbehňov/obec@kuzmice.eu
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Verejný obstarávateľ: 

Obec Kuzmice 

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

 

 

 

 

Adresát: 

        Podľa rozdeľovníka 

 

 

Váš list číslo / zo dňa  Naše číslo   Vybavuje / linka   Kuzmice 

                                         7 /2016/PD   Filip/0905 303 752   07.04.2016 

 
 

Vec:  Výzva na predloženie ponuky do súťaže 
 

 

 V súlade s § 9 ods.9  zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní  v platnom znení  si 

dovoľujem Vás požiadať o predloženie ponuky na zabezpečenie služieb na predmet zákazky so 

skráteným názvom:  

„Vypracovanie komplexnej projektovej dokumentácie“  
– poskytnutie služby, výber dodávateľa. 

 V prílohe Vám zasielame výzvu na predkladanie ponúk ktorej obsah predstavuje súťažné 

podklady. V prípade, že sa rozhodnete o účasť vo vyhlásenej súťaži postupujte v zmysle pokynov 

elektronickej a písomnej komunikácie.  

Pre výber zmluvného partnera je použitý postup zadávania zákazky podlimitnou metódou verejného 

obstarávania v zmysle §9 ods. 9 ZVO. 

Veríme, že sa procesu verejného obstarávania zúčastnite a predložíte akceptovateľnú ponuku na 

požadovaný predmet zákazky v súlade s výzvou na predkladanie ponúk. 

 

Prílohy:   Výzva na predkladanie ponúk 

 Vyhlásenie uchádzača 

 Návrh na plnenie kritéria – formularizovaný vzor 

  
Poučenie: ponuku je potrebné predložiť v písomnej podobe, najneskôr do uplynutia lehoty stanovenej 

vo výzve na predkladanie ponúk. Spolu s ponukou je potrebné predložiť aj návrh zmluvy podpísaný 

uchádzačom na čo bude vyzvaný iba úspešný uchádzač.  

 

 

Tešíme sa na spoluprácu.  

 

S pozdravom 

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

                      Ing. Martin Vincej, starosta obce 
 

Rozdeľovník - dostanú: 

1. Ing. Juraj Danko – Projektant, Berehovská 2275, 075 01  Trebišov, projekciadanko@gmail.com 

2. Ateliér A+ s.r.o., J.Kostru 1, 075 01  Trebišov, lorincatelier@gmail.com 

3. patrikpanda s.r.o., Lúčna 379, 076 01  Zemplínske Hradište, patrikpanda@gmail.com 

4. Architektonická agentúra s.r.o., Okružná 279/4,  076 15  Veľaty, jakubcik@stonline.sk 

5. APRO s.r.o. TREBIŠOV, Kukučínova 2596/4, 075 01 Trebišov, stas@aprotv.sk 

mailto:projekciadanko@gmail.com
mailto:lorincatelier@gmail.com
mailto:patrikpanda@gmail.com
mailto:jakubcik@stonline.sk
mailto:stas@aprotv.sk
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Zverejnenie informácie na webovom sídle: www.partnerskadohoda.gov.sk 
 

MP CKO č.14 pre Programové obdobie 2014 – 2020 

V zmysle  pokynov MO CKO č.14 vo veci zadávania zákaziek nad 5.000,- Eur 

zverejňujeme informáciu o zadávaní verejnej zákazky s PHZ 14.950 Eur bez 

DPH v nasledovnom znení: 
 

 

Údaje zasielané prijímateľom na e-mailový kontakt CKO : zakazkycko@vlada.gov.sk 

Názov zákazky
1
:  

 PD - Spracovanie projektovej dokumentácie na stavbu 

rekonštrukcie, prístavby a modernizácie základnej 

školy a materskej školy Kuzmice 

Názov prijímateľa
2
:  Obec Kuzmice, 076 12  Kuzmice, okres Trebišov 

Identifikačné číslo projektu v ITMS: Interná zákazka 

Adresa
3
:  OcÚ Kuzmice, Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice 

IČO
4
:   00331 643 

Lehota na predkladanie ponúk
5
:   18.04.2016 

Odkaz na miesto zverejnenia výzvy 

na súťaž
6
:  

 http://www.kuzmice.eu/obecny-urad/verejne-

obstaravanie/zakazky.html 

e-mail: obec@kuzmice.eu 

Dátum zverejnenia informácie na 

stránke CKO
7
:  

  

 

 

 

 

Ing.  Martin Vincej, starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
Vysvetlivky: 
1
 Uvedie sa názov zákazky zhodný s tým, ktorý je uvádzaný vo výzve na súťaž. Pokiaľ výzva na súťaž neobsahuje 

samostatný údaj „názov zákazky“, uvedie sa stručný popis predmetu zákazky. Názov zákazky by mal jasne 

vystihovať samotný predmet zákazky. 
2
 Uvedie sa celý názov prijímateľa (nie skratky), pričom má sa za to, že "prijímateľ" je v tomto  prípade zároveň 

verejný obstarávateľ/obstarávateľa alebo osoba podľa § 7 zákona o verejnom obstarávaní. 
3
 Uvedie sa celá adresa prijímateľa. 

4
 Uvedie sa IČO prijímateľa. 

5
 Uvedie sa dátum zhodný s dátumom predkladania ponúk uvedeným vo výzve na súťaž. Tento dátum musí byť 

určený tak, že dĺžka lehoty na predkladanie ponúk bude minimálne 5 pracovných dní po dni, v ktorom bola 

výzva na súťaž zverejnená na stránke verejného obstarávateľa. Do lehoty sa nezapočítava deň zverejnenia. 
6
 Uvedie sa link (presná internetová adresa) na miesto zverejnenia výzvy na súťaž na webovom sídle prijímateľa. 

Tento odkaz je potrebné uviesť čo najpresnejšie na samotný dokument, nie všeobecne napr. odkazom na stránku 

obce alebo organizácie. 
7
 Nevypĺňa prijímateľ, ale zverejňovateľ informácie na stránke CKO. 

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/
mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk
file:///C:/Users/Filip/Documents/VO_2015/Obec%20Zbehňov/obec@kuzmice.eu

