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Zákazka na poskytnutie služby § 3 ods. 4 zákona 

 

Výzva na predkladanie cenových ponúk  
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: Obec Bellova Ves  

Názov:     Obec Bellova Ves 

IČO:     00800180 

Kontaktná osoba:              Ing. Mária Jankovičová, MBA 

Sídlo:                                  Bellova Ves č. 75 

Telefón:                             +421 31/551 12 72 

E-mail:    obecbellova@gmail.com 

 

2. Názov predmetu zákazky:  Vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt – „Rekonštrukcia 

Domu smútku v obci Bellova Ves“ 

Opis predmetu zákazky: Vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt „Rekonštrukcia Domu 

smútku v obci Bellova Ves“ výzva 22/PRV/2017 z Operačného programu Program rozvoja vidieka 

podopatrenie 7.4 aktivita č. 2. 

Rozsah zadania :   

 Zameranie skutkového stavu 

 Návrh nových stavebných úprav  

 Projekt požiarnej ochrany 

 Statický posudok 

 Rozpočet a výkaz výmer 

 

3. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 71221000-3 – Architektonické služby pre budovy. 

4. Preddavok: Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu. 

5. Rozsah predmetu zákazky:   Realizácia sa bude realizovať podľa požiadaviek verejného obstarávateľa. 

6. Možnosť predloženia ponuky a jazyk ponuky: Uchádzač predkladá ponuku na celý predmet zákazky 

v slovenskom jazyku. 

7. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR: 840,00 bez DPH 

8. Mena: EUR 

9. Rozdelenie predmetu zákazky na časti a možnosť predloženia variantných riešení:  Nie  

10. Lehota viazanosti ponúk:  31. 12. 2018 

11. Obsah ponuky:  

 Identifikačné údaje uchádzača 

 Návrh zmluvy o dielo – Príloha č. 1 

 Doklad o oprávaní uskutočňovať služby podľa predmetu výzvy. (Výpis z obchodného registra 

alebo zo Živnostenského registra originál alebo kópia). 
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 Vyplnený návrh na plnenia kritérií – Príloha č. 2 

 Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie nahrnovanú cenu a zároveň uvedie, že nie je 

platiteľom DPH. 

12. Podmienky: Úspešný uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v ustanovení § 32.  zákona 

o verejnom obstarávaní 343/2015 Z. z.   

13. Zmluva: Výsledkom prieskumu trhu bude uzatvorenie Zmluvy o dielo, ktorú predloží úspešný uchádzač 

do 3 pracovných dní odo dňa odoslania informácie o výsledku ponúk. 

14. Kritéria na hodnotenie ponúk: Najnižšia cena s DPH, ak uchádzač nie je platcom DPH uvedie to vo 

svojej ponúk. 

Lehota na predkladanie ponúk:    10. 11.  2017 do 10:00 hod      
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: obecbellova@gmail.com. Súťažnú ponuku v zmysle 

požiadaviek v bode 11 pošle uchádzač naskenovanú v prílohe mailu vo formáte pdf. 

Do predmetu mailu uvedie: „Rekonštrukcia Domu smútku v obci Bellova Ves“ 

 

Otváranie ponúk: 10.11.2017 o 11:00 hod. Otváranie ponúk je neverejné. 
            

15. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

Verejný obstarávateľ môže zrušiť postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov: 

  nebude predložená ani jedna ponuka, 

  ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám, 

 zmena okolnosti na základe ktorých bolo vyhlásené verejné obstarávanie, 
 

 

 

Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie:         

                                                                   

 

 

 

 

 

                                                                                        

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

                                                                                       Ing. Mária Jankovičová, MBA 

                                                                                          starostka obce Bellova Ves 

                                                                                           

 

Výzva zo dňa  06. novembra 2017      

 

 

 

 

Prílohy: 

Príloha č. 1. – Návrh zmluvy o dielo 

Príloha č. 2. – Návrh na plnenie kritérií 
 
 
 

mailto:obecbellova@gmail.com
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Návrh na plnenia kritérií 
                                                                 

 
Predmet obstarávania:  

   

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt – „Rekonštrukcia Domu smútku v obci Bellova Ves“ 

 

 

 

Uchádzač:  

 

 

 

 

 

Predmet obstarávania 
Cena spolu bez 

DPH 
DPH 20% Cena celkom s DPH 

 

„Rekonštrukcia Domu smútku v obci 

Bellova Ves“ 

 

 

  

           

 

 

 

 

V ........................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 -------------------------------------------------------------------- 

                                                                     Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača 


