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VÝZVA 

na predloženie cenovej ponuky pre stanovenie PHZ prieskumom trhu   
 

podľa platného zákona č. 343/2015  Z. z.  o  verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len zákon 

 

 I. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA 
 A. 
Typ verejného obstarávateľa: § 7 ods. 1 písm. b) – OBEC 
Názov obce: Zemianske Sady 
Zapísaná/registrovaná: v registri organizácii Štatistického úradu SR 
Adresa sídla obce: Obecný úrad Zemianske Sady, Zemianske Sady 42, 925 54 Zemianske Sady 
Krajina: Slovenská republika 
IČO: 00306339 

Štatutárny zástupca: Ing. Roman Súkeník,  starosta obce 

Telefonický kontakt: +421 0905 547 614 
Email: obec@zemianskesady.sk 
Internetová adresa: http://www.zemianskesady.sk/ 

Ďalšie informácie možno získať u kontaktnej osoby pre verejné obstarávanie: 

    B. 
   Kontaktné miesto: Obec Zemianske Sady, 925 54 Zemianske Sady 42 
   Kontaktná osoba: Ing. Roman Súkeník 

   Telefonický kontakt: +421 0905 547 614  , Email:  obec@zemianskesady.sk     

 

        II.  PREDMET ZÁKAZKY 

 
Názov predmetu zákazky: Realizačná projektová dokumentácia 
Opis predmetu zákazky: Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie stavby v rámci realizácie 
projektu „Kultúrno - spoločenská budova“, zvýšenie energetickej účinnosti v požadovanom rozsahu: 
Sprievodná správa, technická správa, Tepelnotechnický posudok, Rozpočet stavby - nákladová časť, 
BOZP, Architektúra - stavebné riešenie, Statika, Elektroinštalácie, Zdravotechnika, Vzduchotechnika, 
Plynoinštalácie, Vykurovanie, Výkresová časť v potrebnom rozsahu a formáte pdf. resp. dwg. Vybavenie 
právoplatného stavebného povolenia. 
Požiadavka v rámci realizácie stavebných prác je stanovená v súlade s projektom: Stavebné práce budú 
zamerané na zníženie spotreby energie pri prevádzke kultúrno - spoločenskej budovy v obci Zemianske Sady, 
zahrňujúce nasledovné práce: zateplenie podlahy, zateplenie obvodového plášťa, rozšírenie sály, zriadenie 
výdajne, zateplenie a výmena strechy, výmena okien a dverí, rekonštrukcia  vykurovania, rekonštrukcia 
zdravotechniky,  využitie solárneho ohrevu vo vykurovacej sústave a na ohrev TUV, rekonštrukcia 
elektroinštalácie, rekonštrukcia javiska , výmena bleskozvodu, výmena VZT. Predpokladaná cena 
realizovaného projektu podľa odhadu rozpočtára 550 000 EUR bez DPH. 
CPV:  71200000-0   
Slovník VO: Architektonické a súvisiace služby  
Druh zákazky:  Služby nie bežne dostupné; v zmysle metodiky ÚVO; Výkladové stanovisko č.1/2017 
k zadávaniu zákaziek na poskytnutie služieb intelektuálnej povahy 
Rozdelenie predmetu zákazky: Predmet zákazky nie je rozdelený na  časti. 
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Lehota trvania zákazky: celková lehota trvania je 18  kalendárnych týždňov odo dňa účinnosti Zmluvy o 
dielo. 
Hlavné miesto dodania predmetu zákazky: Obec Zemianske Sady 
Zdroj financovania: z vlastných rozpočtových zdrojov verejného obstarávateľa a zo zdrojov NFP 
príslušného  RO. 
Spôsob vzniku záväzku: Zmluva o dielo. Zmluvu na  predmet zákazky predkladá iba úspešný uchádzač 
po celkovom VO, vyzvaním verejného obstarávateľa 
Platobné podmienky: Sú predmetom zmluvy. Splatnosť faktúry je 14 kalendárnych odo dňa vystavenia 
verejnému obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky 
Termín obhliadky: Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom vykonať obhliadku miesta dodania 
predmetu zákazky, aby si sami overili a získali potrebné informácie, nevyhnutné na prípravu a 
spracovanie ponuky. Výdavky spojené  s obhliadkou miesta dodania predmetu zákazky idú na ťarchu 
záujemcu. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky sa uskutoční po dohode, pričom sú záujemcovia 
povinní ohlásiť svoj záujem vopred emailom alebo telefonicky ihneď  po prevzatí výzvy na kontaktnej 
adrese uvedenej v bode I.B.  
 
Lehota na predkladanie cenových ponúk: do 1.3.2022 Čas: do 15:00 hod. 

        
 
Spôsob predloženia cenovej ponuky: 
 
1. Cenové ponuky môžu byť doručené nasledovne: 

 
• elektronicky/emailom vo formáte pdf na email uvedený v bode I.B.  

Email: obec@zemianskesady.sk 
 

___ 

B. NÁVRH NA PLENIE KRITÉRIA 
 
1. Vyplnenú prílohu č. 1 tejto výzvy – predložený návrh na plnenie kritéria, podpísaný 
uchádzačom/štatutárnym zástupcom uchádzača alebo poverenou osobou uchádzača na základe 
plnomocenstva,  
 
 v prípade elektronicky/emailom zaslanej ponuky uchádzač predloží  prílohu č. 1 ako naskenovaný 
dokument vo formáte pdf. 
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                                                                         Návrh na plnenie kritéria                                        
Príloha č. 1 

 
 Predmet zákazky:  Realizačná projektová dokumentácia                   
 

 

 

1. Identifikačné údaje uchádzača/názov ...................................... 

 

2. Elektronický odkaz na web ORSR,ZRSR alebo iný: ( sem vložiť link ) 

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

3. Elektronický odkaz na web KOMARCH/SKSI: ( sem vložiť link) 
.................................................................... 

 

     alebo č. autorizačného osvedčenia:......................................... 

 
4. Sídlo: ........................................................................................  

 

5. IČO: ....................................................... 

 

6. Som/nie som platcom DPH: .............................................. 

 
7. Kontaktná osoba: ............................................................. 

 

8. Email: ............................................................................... 

 

9. Telefonický kontakt: ........................................................ 
 

10. Podpis a pečiatka uchádzača v zmysle podpisového vzoru: 
.........................................................................  

( štatutárneho. zástupcu alebo poverenej osoby) 

 

 
12. Dátum: ................................................... 

Por. 
č. Predmet zákazky 

 
Cena  spolu 

v Eur bez DPH 
 

DPH 20% 
v Eur 

Cena služby 
v Eur s DPH 

1. Realizačná projektová 
dokumentácia                  

   

CELKOVÁ CENA PREDMETU ZÁKAZKY:  
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