
 

Obec BODOVCE 
Obecný úrad Bodovce 55, 082 66 Uzovce, okr. Sabinov 

 

   

 
Výzva na predkladanie ponúk 

(prieskum trhu)  
podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

 
1. Identifikácia  verejného obstarávateľa: 
        Úradný názov         : Obec Bodovce 
        Adresa               : Bodovce 55, 082 66  Uzovce 
        IČO                       : 00 690 422 
        DIČ                  : 2020732505 
        Kontaktná osoba : František Jusko, starosta obce 
        Telefón                 : 051/4523652 
         e-mail                 : 051/4523652 
 
2. Názov predmetu zákazky:   Vypracovanie projektovej dokumentácie  

Druh zákazky: služba 
Rozdelenie predmetu zákazky na časti: Požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky 
 

3. Predpokladaná cena zákazky:   2.400,- EUR bez DPH. 
 

4. Opis predmetu zákazky:  Predmetom zákazky bude vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie v súlade s 
požiadavkami objednávateľa a príslušnými STN EN a technickými podmienkami, ktoré majú väzbu na charakter stavby 
v rozsahu podľa § 9 vykonávacej vyhlášky k stavebnému zákonu č. 453/2000 Z.z.. Zabezpečenie kompletnej služby 
pozostáva z vypracovania a dodania  projektovej dokumentácie  pre stavebné povolenie s výkazom výmer a s 
rozpočtom, t.j. dokumentácie pre výber zhotoviteľa stavby  pre objekt s názvom:  Multifunkčné ihrisko  v obci Bodovce.  

 
Verejný obstarávateľ požaduje spracovanie PD v 6 sadách, vrátane elektronickej formy na CD, resp. DVD, - sada č.1 a 
č.2 s rozpočtom stavby, sady 1 až 6 s výkazom výmer. 

 
5. Termín obhliadky miesta realizácie: 11.11.2013, od 10.00 do 13.00 hod. 
 
6. Lehota na predkladanie ponúk:   do  14. 11. 2013 do 11.00 hod. 

 
7. Otváranie ponúk: 14. 11. 2013 o 13.00 hod bez účasti uchádzačov 

 
8. Podmienky účasti uchádzačov:  

Verejný obstarávateľ požaduje predložiť: 

 fotokópiu dokladu o oprávnení podnikať v danej oblasti, ktorá sa týka predmetu, 

 fotokópiu dokladu zodpovedného projektanta alebo architekta - platné osvedčenie podľa zák. č. 138/1992 
Zb. v znení neskorších predpisov s otlačkom pečiatky autorizovaného stavebného inžiniera a podpisom 
osoby, na ktorú je osvedčenie vystavené. 

 
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 

 
9. Podmienky predloženia ponuky:  

Požadovaný termín spracovania PD – do 3 týždňov odo dňa uzatvorenia zmluvy. 
Verejný obstarávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavok.  

        Ponuku je potrebné doručiť na adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy.  
        Ponuku žiadame  predložiť v písomnej (listinnej) forme, v štátnom jazyku (slovenskom), poštou alebo osobne, v lehote      
        na predkladanie ponúk, v uzavretom obale s uvedením obchodného mena a sídla uchádzača alebo miesta podnikania  
        uchádzača, s označením „SÚŤAŽ“ a s heslom súťaže: „PD  – Multifunkčné ihrisko v obci Bodovce“ - NEOTVÁRAŤ“. 

   
10. Kritéria na hodnotenie ponúk:  najnižšia  cena na predmet zákazky v EUR s DPH 
 
11. Lehota viazanosti ponúk: do 22. 11. 2013 



 

Obec BODOVCE 
Obecný úrad Bodovce 55, 082 66 Uzovce, okr. Sabinov 

 

   

 
 
 

12. Podpis zmluvy, fakturácia: 
Výsledkom verejného obstarávania bude uzavretie Zmluvy o dielo podľa Obchodného zákonníka v platnom znení. 
Zhotoviteľovi nebude vopred poskytnutá záloha. Faktúra bude vystavená po skončení a odovzdaní diela, so 14 –dňovou 
lehotou splatnosti.  

 
13. Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky:  

Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky v prípade, ak 
- nebude predložená ani jedna ponuka,  
- ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,  
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo vyhlásené verejné obstarávanie. 

 
 
 
Bodovce, dňa  8.11.2013  

                                                                
 
 

                                                                     ___________________________________________ 
                                                 František Jusko  
                                  starosta obce 
 
 

  
 

 

  
 


