
Verejný obstarávateľ: Obec Vlachovo, Letná 71, 049 24 Vlachovo 
 
Predmet zákazky: Vypracovanie projektovej dokumentácie k stavbe 

Rekonštrukcia Kultúrneho domu vo Vlachove 
 
Postup: Prieskum trhu za účelom stanovenie predpokladanej hodnoty 

zákazky - Výzva na predkladanie cenových ponúk 
 
 

 
VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK  

Obec Vlachovo, Letná 71, 049 24 Vlachovo ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 
písm. b), v súlade s ustanovením § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v 
platnom znení, realizuje prieskum trhu za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty vyššie 
uvedeného predmetu zákazky. 
 
 

 
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA: 

Názov a sídlo:   Obec Vlachovo, Letná 71, 049 24 Vlachovo 
Štatutárny zástupca:  Ing. Peter Pakes, starosta obce 
IČO:    00328898 
Tel.:    +421 905113259 
e-mail:    obec@vlachovo.eu 
 
 

 
PODROBNÝ POPIS PREDMETU ZÁKAZKY: 

Predmet zákazky: 
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie k stavbe Rekonštrukcia 
Kultúrneho domu vo Vlachove. Rozpočtový náklad na rekonštrukciu je 145.000,-- € s DPH. 
 
Minimálny požadovaný rozsah predmetu zákazky: 

1. Prieskumné a prípravné projektové práce, ktorú budú pozostávať: 
a. Zameranie a zhotovenie dokumentácie skutkového stavu, 
b. Architektonická štúdia na projekt stavebnej úpravy, 
c. Vizualizácia objektu. 

2. Projektová dokumentácia na stavebné povolenie 
3. Projektová dokumentácia na realizáciu stavby (realizačná dokumentácia) 

 
Východiskovým podkladom pre vypracovanie uvedených prieskumných, projektových 

dokumentácií a príslušných inžinierskych činností je budova kultúrneho domu v obci 
Vlachovo. 
 

 Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie - v rozsahu podľa zákona č. 50/1976 
Z.z. v znení neskorších predpisov a zákonov. 

 
 Dopracovanie dokumentácie na realizáciu stavby (realizačná dokumentácia) - v 

rozsahu podľa zákona č. 50/1976 Z.z. v znení neskorších predpisov a zákonov. 



Projektová dokumentácia musí obsahovať položkovo ocenený rozpočet a neocenený 
výkaz výmer, ktorú odovzdá obstarávateľovi v šiestich vyhotoveniach. V digitálnej forme na 
CD alebo DVD nosiči v jednom vyhotovení. 

 
 Cena musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení 

neskorších predpisov, zákonov a vykonávacej vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z.  
 
Projektová dokumentácia musí zohľadňovať všetky podmienky dané v lokalite, kde je 

objekt umiestnený. 
 

 

 
Ďalšie požiadavky na predmet obstarávania: 

Dielo je potrebné zhotoviť v súlade s týmito podkladmi. 
 
Dodávateľ musí súhlasiť s tým, že verejný obstarávateľ použije dielo vykonané na 

základe tejto zmluvy ako podklad do verejnej súťaže na zhotoviteľa stavby, bez nároku na 
odmenu. 

 
Pri vypracovaní projektovej dokumentácie je potrebné dodržať príslušné ustanovenia, 

najmä: 
- Zákon č. 50/1976 Zb. o územnomplánovaní a stavebnomporiadku (stavebnýzákon) v 

zneníneskoršíchpredpisov 
- Zákon č. 193/1997 Z.z. v platnomznení o pozemnýchkomunikáciách (cestnýzákon) v 

zneníneskoršíchpredpisov 
- Zákon č. 90/1998 Z.z. o stavebnýchvýrobkoch v znenízákona č. 521/2001 Z.z. v 

zneníneskoršíchpredpisov 
- Zákon č. 49/2002 Z.z. o ochranepamiatkovéhofondu v zneníneskoršíchpredpisov 
- Zákon č. 17/1992 Z.z. o životnomprostredí v zneníneskoršíchpredpisov 
- Zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneníniektorýchzákonov 
- Zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovanýcharchitektoch a 

autorizovanýchstavebnýchinžinieroch v zneníneskoršíchpredpisov 
- Zákon č. 618/2003 Z.z. autorskýzákon v zneníneskoršíchpredpisov 
- Zákon č. 18/1996  Z.z. o cenách v zneníneskoršíchpredpisov 
- Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodnýzákonník v zneníneskoršíchpredpisov 
- Zákon č. 40/1964 Zb. Občianskyzákonník v zneníneskoršíchpredpisov 
- Zákon č. 25/2010 Z.z. o verejnomobstarávaní v zneníneskoršíchpredpisov 
- Zákon č. 254/1998 Z.z. o verejnýchprácach v zneníneskoršíchpredpisov 
- Nariadenievlády č. 396/2006 Z.z. o min. bezpečnostných a 

zdravotnýchpožiadavkáchnastavenisko 
- Vyhláška č. 94/2004 Z.z. v zneníneskoršíchpredpisov, 

ktorousaustanovujútechnicképožiadavkynaprotipožiarnubezpečnosťprivýstavbe a 
užívanístavieb 

- Vyhláška MŽP č. 453/2000 Z.z., 
ktorousavykonávajúniektoréustanoveniastavebnéhozákona 

- Vyhláška MŽP č. 532/2002 Z.z., ktorousaustanovujúpodrobnosti o 
všeobecnýchtechnickýchpožiadavkáchnavýstavbu a o 
všeobecnýchtechnickýchpožiadavkáchnastavbyužívanéosobami s 
obmedzenouschopnosťoupohybu a orientácie 

- Platnéslovenskétechnickénormy (STN) a súvisiacepredpisy 



 
Slovník spoločného obstarávania (CPV): 71240000-2 
Rozdelenie zákazky: Predmet zákazky tvorí jeden logický celok. Uchádzač predkladá 
ponuku na celý predmet zákazky. 

 
Možnosť predloženia variantných riešení:  Nie 
 
Miesto dodania predmetu zákazky: Obec Vlachovo, Letná 71, 049 24 Vlachovo. 
 
Lehota na predkladanie cenových ponúk: najneskôr do 14.11.2017 do 10:00 hod.  
 
Lehota dodania predmetu zákazky: do 60 dní odo dňa účinnosti zmluvy. 
 
Typ zmluvy: Zmluva o dielo 

 
Dodávateľ je povinný zabezpečiť kompletné dodanie predmetu zákazky.  
 
Záujemca musí pri vypracovávaní cenovej ponuky rešpektovať minimálnu 

vyžadovanú technickú úroveň a všetky požiadavky uvedené v tejto výzve, jej prílohách a 
platných právnych predpisoch. 

 
 Predložené riešenie musí zodpovedať všetkým platným normám SR a musí spĺňať 
požiadavky uvedené v tejto výzve a jej prílohách. 
 

 

 
KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK A VYPRACOVANIE PONUKY: 

Kritériá na vyhodnotenie ponúk:  
• jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena v EUR bez DPH. 

 
Uchádzač vypracuje cenovú ponuku tak, že nacenípožadované položky cenového formulára 
(príloha tejto výzvy) cenami v požadovanom zložení, kde bude uvedená cena celkom 
rozpísaná na zloženie podľa základov DPH a DPH, sadzba DPH, cena celkom bez DPH 
a cena celkom vrátane DPH. Takto vyhotovenú cenovú ponuku podpíše osoba oprávnená 
konať v mene uchádzača.Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie len ceny vrátane DPH. Na 
skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní v ponuke. 

 
 

 
SPÔSOB PREDKLADANIA PONÚK: 

Uchádzač predloží cenovú ponuku v slovenskom jazyku a v zmysle predchádzajúceho 
bodu buď: 
a) v listinnej podobe, ktorú uchádzač doručí osobne alebo poštovou službou na adresu: 

ObecVlachovo, Letná 71, 049 24 Vlachovo 
b) e-mailom – v tom prípade uchádzač naskenuje a zašle na e-mailovú adresu verejného 

obstarávateľa podpísanú cenovú ponuku. 
 
 

 
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 



Ak sú niekde v podkladoch uvedené požiadavky, alebo odkazy na obchodné firmy, názvy 
alebo mená a priezviská, špecifické označenia výrobkov a služieb, ktoré platia pre určitého 
podnikateľa resp. jeho organizačnú zložku za príznačné, patenty na vynálezy, úžitkové vzory, 
priemyselné vzory, ochranné známky alebo označenia pôvodu, nejedná sa o preferovanie či 
zámerné zvýhodnenie týchto a diskriminácia ostatných. Uchádzač môže ponúknuť použitie 
i iných, kvalitatívne a technicky rovnakých riešení s kvalitatívne rovnakými alebo lepšími 
parametrami. 
 
Zdroje financovania: Predmet zákazky sa bude financovať z rozpočtu verejného 
obstarávateľa. Úhrada prebehne bezhotovostne, na základe fakturácie dodávateľa, po dodaní 
predmetu zákazky so splatnosťou 30 dní. 

 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky obstarávania alebo 
obstarávanie zrušiť v prípade ak: 

a) ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanovených v tejto 
výzve; 

b) sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo toto obstarávanie vyhlásené; 
c) ponuka uchádzačov bude vyššia ako predpokladaná cena obstarávania 

alebo finančné možnosti verejného obstarávateľa; 
d) nebude predložená ani jedna ponuka. 

 
Uchádzači  nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto obstarávaní. 

 
Prieskum trhu nevedie k uzatvoreniu odberateľsko-dodávateľského vzťahu a slúži 

verejnému obstarávateľovi len na informatívne účely – určenie predpokladanej hodnoty 
zákazky. Vzhľadom na to, verejný obstarávateľ nebude oznamovať uchádzačom výsledky 
prieskumu trhu. 

 
 

 
Vlachovo dňa 09.11.2017 
 
 
 
 
 
 
 

............................................................................ 
  Ing. Peter Pakes, starosta obce 


