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Výzvana predloženie ponuky. 

Obec Šarišské Jastrabie 
 

 
 

 
 
Vec: Výzvana predloženie ponuky 
 
Obec Šarišské Jastrabie, ako verejný obstarávateľ v zmysle §7 ods.1.písm. d) zákona č. 343/2015 zákona 
č. 343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalejlen „ZVO“) Vásžiadame o predloženieponuky v zmysle § 117 ZVO nanižšie špecifikovaný 
predmet zákazky 

„REKONŠTRUKCIA A PRÍSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI ŠARIŠSKÉ 

JASTRABIE“ – spracovanie projektovej dokumentácie 
  

 
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b ZVO 
  Verejný obstarávateľ:          Obec Šarišské Jastrabie    
  Sídlo:                                   Šarišské Jastrabie 257,  065 48 Šarišské Jastrabie 

Zastúpený:                           PaedDr. Ľubomír Rešetár starosta obce 
  Osoba zodpovedná za VO: Mgr. Katarína Slobodová  
  Tel. kontakt:                         0904 492 107 

IČO:                       00330213    
DIČ:          2020698867 

  e-mail:                                  kaspsaslovakia@gmail.com 

1. Miesto predloženia/doručenia ponuky: 
Ponuky je možné predložiť: 
- v elektronickej forme do 31.12.2018   na adresu kaspaslovakia@gmail.com 
Do predmetu správy, ktorá obsahuje ponuku, je potrebné uviesť: „REKONŠTRUKCIA A PRÍSTAVBA 
MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI ŠARIŠSKÉ JASTRABIE“ – projektová dokumentácia 
-poštou alebo osobne na adresu: Kaspaslovakia s.r.o, Tokajská 29, 040 18 Košice 

2. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: 

Mgr. Katarína Slobodová, 0904 492 107 

3. Predmet obstarávania: 

Spracovanie projektovej dokumentácie na úrovni realizačnej projektovej dokumentácie, dokumentácia 
predkladaná ku stavebnému konaniu rozsah, množsto a spôsob sú určené v Zmluve o dielo 

4. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:  

Zmluva o dielo, 

5. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania): 
Vypracovanie projektovej dokumentácie – realizačný projekt za účelom vydania stavebného povolenia a 
vypracovania podkladov zhotoviteľa stavby v nasledovnom rozsahu:  
- Sprievodná správa,  
- Súhrnná a technická správa  
- Tepelno - energetické projektové hodnotenie 
 - Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby  
- Statické posúdenie  
- Architektonické stavebné riešenie – výkresová dokumentácia 
 - Ústredné vykurovanie  
- Projekt bleskozvodu po zateplení 
 - Rozpočet stavby a výkaz výmer   

6. Predpokladaná hodnota zákazky:  12 540,00€ bez DPH  

7. Miesto a termín dodania predmetu zákazky: Šarišské Jastrabie 257,  065 48 Šarišské Jastrabie 
v termíne do 10.1.2019 

8. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: do 10.1.2019 

mailto:kaspsaslovakia@gmail.com


 

Príručka pre verejnéobstarávanie 
Príloha č. 5  –Výzvanapredloženieponuky 

2 
 

9. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: sú bez úhrady a tvoria prílohu 
výzvy - vizualizácie príloha č. 3 

10. Financovanie predmetu zákazky:OP ĽZ, ŠR a vlastné zdroje obce  

11. Lehota na predloženie ponuky:31.12.2018  

12. Spôsob predloženia ponuky: poštou alebo osobne alebo elektronicky v súlade s bodom 1 tejto 
výzvy 

13. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia   ponúk: 
najnižšia cena s DPH  

- Pokyny na zostavenie ponuky: Ponuka sa predkladá podľa bodu 1 tejto výzvy v tlačenej 
podobe resp.  pdf formáte v jednom vyhotovení v slovenskom jazyku, bez variatných riešení 

- Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje: uviesť podľa predmetu 
zákazky, napr.: 

a. Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre 
daň, telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením 
predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá – odporúčanie predloženia. 

b. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk príloha č. 1 Návrh na 
určenie Kritérií 

c. Fotokópia dokladu o oprávnení poskytovať službu. U právnických osôb napr. výpis z 
obchodného registra, u fyzických osôb napr. Výpis zo živnostenského registra (stačí 
fotokópia) v prípade, že uchádzač predloží ponuku na základe zákazky zverejnenej na 
webovom sídle verejného obstarávateľa. Resp. odkaz na internetové zverejnenie v orsr 
alebo živnostenskom registri 

14. Otváranie ponúk: 2.1.2019 o 8:00 hod. Tokajská 29, 04 18 Košice,  

15. Postup pri otváraní ponúk: otváranie ponúk je neverejné 

16. Lehota viazanosti ponúk: 31.3.2019 

17. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: Mgr. Katarína Slobodová, 0904 492 107, 
poverená realizáciou VO 

 
 
S úctou, 
 
 
Katarína Slobodová, poverená realizáciou VO 
 
 
 
19.12.2018 

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

Dátum, podpis, pečiatka 
 
Prílohy:  
Príloha č.1 Návrh na určenie Kritérií 
Príloha č.2 - „Návr Zmluvy“  
Príloha č. 3 - Vizualizácie 
. 


