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Výzva na predloženie ponuky 
 

OBEC ROKYCANY 
Obecný úrad Rokycany 45, 082 41 Bajerov 

 
  
 
 

Potenciálny záujemca / uchádzač 
 
Vec 
Výzva na predloženie ponuky 
 
 

Obec Rokycany so sídlom Obecný úrad Rokycany 45, 082 41 Bajerov, ako verejný obstarávateľ v 
zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v 
zmysle § 117 ods. 1 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky  

 

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt 

Materská škola Rokycany 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO:  

Názov verejného obstarávateľa: Obec Rokycany 

Sídlo: Obecný úrad Rokycany 45, 082 41 Bajerov 

Štatutárny zástupca: Ján Kovalik, starosta obce 

IČO: 00 327 701         

DIČ: 2020548145          

Tel.: 051 / 778 31 36             

E-mail: starosta@obecrokycany.sk  

Internetová stránka: http://www.obecrokycany.sk/  

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky: Zuzana Konkoľová – LUNAS, Plzenská 2, 080 01 Prešov 

3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Zuzana Konkoľová, +421 911 999 938 

4. Predmet obstarávania: (predmet a názov zákazky, stručný opis zákazky) 
Predmet a názov zákazky: Vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt Materská škola 
Rokycany 
Stručný opis zákazky: Ide o vypracovanie projektovej dokumentácie pre novostavbu materskej 
školy so všetkými náležitosťami pre stavebné povolenie a realizáciu stavby v rámci vyhlásenej 
výzvy: 
Kód výzvy: OPLZ-PO6-SC612-2016-1a 
Prioritná os: 6 
Špecifický cieľ: 6.1.2 
Zameranie: Výstavba predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou marginalizovaných 
rómskych komunít 
Podrobné informácie a samotná výzva sú k dispozícii na URL adrese: 
http://www.minv.sk/?aktualne-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-
prispevok&sprava=vyzva-zamerana-na-vystavbu-a-rekonstrukciu-ms-oplz-po6-sc612-2016-1a 
 

CPV kód:  71242000-6 Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov;  
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5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Zmluva o dielo podľa § 536 a násl. 
Obchodného zákonníka. (ďalej len „Zmluva“). Návrh zmluvy je uvedený v prílohe č. 2. 

6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):  
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt novostavby materskej 
školy s názvom: Materská škola Rokycany, na p. č. KN C 156, 157, 158, k.ú. Rokycany, 
zapísaných na LV č. 500.  
Záujemcom sa odporúča vykonať miestnu obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky a jeho 
okolia tak, aby si sami overili a získali všetky informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu 
a spracovanie ponuky súvisiacich s realizáciou predmetu zákazky. Výdavky spojené s touto 
prehliadkou idú na ťarchu záujemcov. V prípade požiadavky záujemcu o obhliadku miesta 
realizácie požadovaného predmetu zákazky záujemca môže dohodnúť termín obhliadky telefonicky 
na číslach: 051 / 77 83 136; 0911638812 alebo mailom na: starosta@obecrokycany.sk 

 
Popis: Materská škola bude projektovaná pre 80 detí vrátane kuchyne, vlastnej kotolne a 
príslušenstva. Objekt MŠ musí spĺňať globálny ukazovateľ - primárna energia energetickej triedy 
A1. Súčasťou projektu je aj riešenie napojenia na inžinierske siete a riešenie prístupovej 
komunikácie a parkovania v zmysle platnej legislatívy.  
Predpokladaná objektová skladba: 
- materská škola 
- kanalizačná prípojka 
- studňa 
- NN prípojka / podľa vyjadrenia VSD / 
- plynová prípojka 
- spevnené plochy 
- prístupová komunikácia 
- požiarna nádrž 
- oplotenie 
Projektová dokumentácia: PD 6x + 2x CD 
 

7. Predpokladaná hodnota zákazky:  19 926,67 EUR bez DPH.  

8. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:  
Miesto dodania predmetu zákazky: Obec Rokycany, Obecný úrad Rokycany 45, 082 41 Bajerov. 

9. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: Verejný 
obstarávateľ požaduje dodanie predmetu zákazky najneskôr do 2 mesiacov od nadobudnutia 
účinnosti zmluvy o dielo. 

10. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: Podkladom na vypracovanie 
ponuky je táto Výzva a jej prílohy – Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk – 
Príloha č. 1  a návrh zmluvy o dielo – Príloha č. 2. Iné súťažné podklady sa k zákazke neposkytujú. 

11. Financovanie predmetu zákazky: Predmet zákazky bude financovaný zo štrukturálnych fondov 
EU a z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ nebude poskytovať 
zálohy a preddavky. 

12. Lehota na predloženie ponuky: Ponuky je potrebné predložiť do 22.6. 2017 do 12.00 hod.   

13. Spôsob predloženia ponuky: osobne, poštou alebo kuriérom  

14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:  
Jediným kritériom hodnotenia ponúk je najnižšia cena s DPH za predmet zákazky. Každá ponuka 
bude vyhodnotená samostatne, priradením poradia s tým, že uchádzač s najlepšou ponukou – 
najnižšou cenou za daný predmet zákazky dostane priradené prvé miesto a ďalším v poradí budú 
priradené miesta podľa výšky navrhovanej ceny. 
Cenovú ponuku uchádzača s najnižšou cenou, ktorý splnil požiadavky účasti verejný obstarávateľ 
vyhodnotí ako úspešnú. Verejný obstarávateľ takúto cenovú ponuku príjme a ostatným 
uchádzačom oznámi, že v procese verejného obstarávania neuspeli.  
 

15. Pokyny na zostavenie ponuky:  
- Uchádzač predloží ponuku v slovenskom alebo českom jazyku verejnému obstarávateľovi 

v uzatvorenej obálke s označením: „SÚŤAŽ – NEOTVÁRAŤ - PD – MŠ ROKYCANY“. 
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- Navrhovaná zmluvná cena za predmet zákazky musí byť stanovená podľa § 3 zákona 
č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., 
ktorou sa vykonáva zákon č.18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení. 

- Cenovú ponuku uchádzač uvedie v členení: suma bez DPH, hodnota DPH, suma vrátane 
DPH. V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, uvedie, že nie je platcom. 

- Miesto predkladania ponúk: Zuzana Konkoľová – LUNAS, Plzenská 2, 080 01 Prešov 
- Variantné riešenie: Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie.  
- Komplexnosť zákazky: Ponuku je potrebné predložiť na celý predmet zákazky. 
- Verejný obstarávateľ požaduje, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady                     

a údaje:  
a. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk (Príloha č. 1). 
 

16. Otváranie ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 22.6.2017 o 12.30 hod. na adrese Zuzana 
Konkoľová – LUNAS, Plzenská 2, č. dv. 215, 080 01 Prešov. 

17. Postup pri otváraní ponúk: Otváranie ponúk je neverejné.  

18. Lehota viazanosti ponúk: do 31.12.2017 

19. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: Zuzana Konkoľová, tel. č.: 0911999938, 
email: zklunas@gmail.com 

20. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

1. Verejný obstarávateľ bude pred podpisom Zmluvy požadovať od úspešného uchádzača ďalšie 
doklady:  

- fotokópiu dokladu o oprávnení poskytovať službu na vyššie uvedený predmet zákazky (výpis 
z obchodného / živnostenského registra).  

- doklad o odbornej spôsobilosti poskytovať službu na vyššie uvedený predmet zákazky – 
postačuje fotokópia 

- návrh Zmluvy podľa bodu 5. tejto výzvy.  

2. Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly riadiacim orgánom, resp. inými oprávnenými 
osobami. 

3. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy v prípade nezískania finančných 
prostriedkov. 

4. Verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky ak: 
a) nebude predložená ani jedna ponuka 
b) ani jedna ponuka nebude zodpovedať určeným požiadavkám 
c) ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa verejné obstarávanie vyhlásilo 

 
 
Prešov, 14.6.2017 
 

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

              Ján Kovalik 
                             starosta obce Rokycany 
 
Prílohy:  

 Príloha č. 1 - Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk 

 Príloha č. 2 – Zmluva o dielo (návrh) 

 


