
 Obec  Okrúhle, Obecný úrad, Okrúhle 131, 090 42 Okrúhle 
 

                         

                                                           
VÝZVA 

 
na poskytnutie služby zákazky s nízkou hodnotou 

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie pre 
„Znižovanie energetických strát v KSB obce Okrúhle“ 

 
 

Obec  Okrúhle, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) Vás vyzýva v súlade s § 117 
cit. zákona na predloženie cenovej ponuky predmet zákazky Vypracovanie projektovej dokumentácie pre 
stavebné povolenie pre „Znižovanie energetických strát v KSB obce Okrúhle“. 
 

1.  Identifikácia verejného obstarávateľa: 
 Obec  Okrúhle 
 Zastúpený: Ing. Martin Jech – starosta obce 
 Adresa: Obecný úrad, Okrúhle 131, 090 42 Okrúhle 
 IČO: 00330868 
 DIČ: 2020808889 
 e-mail: urad@obecokruhle.sk 
 

2.  Opis predmetu obstarávania 
 

 Jedná sa o:  

Výmena elektroinštalácie a osvetlenia v budove 

-          Inštalácia klimatizácie 

-          Zateplenie fasády a strechy 

-          Výmena okien , výmena strechy a opakov 

-          Úprava fasády 

-          Vybudovanie bezbariérového prístupu do budovy 

 

 Projektová dokumentácia je požadovaná vrátane rozpočtu a výkazu výmer 

3.  Miesto dania služby: Obec Okrúhle 

4.  Predpokladaná hodnota zákazky: 12 796,67 € bez DPH 

 
5.  Rozdelenie na časti: neumožňuje sa, uchádzači musia predložiť ponuku na celý predmet 

 zákazky  
 

6.  Lehoty na uskutočnenie alebo dokončenie zákazky alebo trvanie zmluvy:  
do 2 mesiacov od účinnosti zmluvy 
 

7.  Financovanie zákazky: 
Projekt je financovaný zo štrukturálnych fondov a z vlastných zdrojov. 
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 Obec  Okrúhle, Obecný úrad, Okrúhle 131, 090 42 Okrúhle 
 

                         
8.  Lehota a miesto  na predloženie ponuky:  

 Poštou, resp. osobne na adresu: TENDERTEAM, s.r.o., Volgogradská 9, 080 01 Prešov 
alebo e-mailom: fabry@tenderteam.sk   
najneskôr dňa: 16.08.2016 do 15:00 hod. 

 heslo: PD KSB Okrúhle - súťaž, neotvárať!  
 
 Pokyny na zostavenie 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). 

 
9.  Podmienky účasti: 

 Osobné postavenie: 
 Súčasťou ponuky žiadame predložiť kópiu dokladu o oprávnení poskytnúť službu (kópia nemusí byť 
 úradne overená). Takýmito dokladmi sú napr.: 

 
• živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra (predkladá fyzická osoba -

podnikateľ, príspevková organizácia - podnikateľ), 
• výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba - podnikateľ, fyzická osoba -

podnikateľ zapísaný v obchodnom registri),  
• iné oprávnenie vydané podľa osobitných predpisov resp. ekvivalentný doklad. 

 
 Ekonomické a finančné postavenie 

Nepožaduje sa. 
 
Technická alebo odborná spôsobilosť: 

 Nepožaduje sa. 
 
10.  Kritériá na hodnotenie ponúk:  

- najnižšia cena v € spolu s DPH. 
 
11.    Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:  

Uchádzač, ktorého ponuka splní podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa a bude mať 
najnižšiu cenu, bude vyhodnotená ako úspešná. Verejný obstarávateľ ju prijme a s úspešným 
uchádzačom uzavrie zmluvu / objednávku.  Ostatným uchádzačom oznámi, že v procese verejného 
obstarávania neuspeli a zároveň identifikuje úspešného uchádzača. 

  
  
 
Okrúhle, 08.08.2016 

 
S pozdravom 
 
 
                        Ing. Martin Jech 
                        starosta obce 
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