
 
 

Obec Gyňov 
Obecný úrad Gyňov, Čanianska 124/3, 044 14 Gyňov 

 

 

 

 
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 

 
Zákazka zadávaná podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) 

 

 
I. NÁZOV, ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA  
 
Názov organizácie: Obec Gyňov 
Adresa organizácie: Čanianska 124/3, 044 14 Gyňov 
IČO: 00324159 
Krajina: Slovenská republika 
Internetová adresa organizácie: www.ocu.gynov.sk 
Kontaktné miesto: Obec Gyňov, Čanianska 124/3, 044 14 Gyňov 
Kontaktná osoba: Mgr. Denisa Vargová, t.č. 0911 705 776 
E-mail: gynov@stonline.sk  
 
 
Ďalšie informácie možno získať na adrese a kontaktnom mieste uvedenom v tomto bode výzvy. 
 
II. OPIS 
 
Názov zákazky: „Vypracovanie projektovej dokumentácie  na zmenu účelu využitia budovy požiarnej 
zbrojnice a obecného úradu“ 
Hlavné miesto poskytovania služieb: Obec Gyňov  
Kód CPV: 71320000-7 Inžinierske projektovanie,  
Predpokladaná hodnota zákazky: 3 200,- € s DPH 
Požadovaný termín realizácie je do 30.12.2015 
 
Opis zákazky: 
Vpracovanie projektovej dokumentácie s nasledujúcimi požiadavkami: 
 

 zmena pôvodných priestorov obecného úradu na multifunkčné priestory slúžiace  obyvateľom 
obce,  

 vytvoriť dostatočný priestor na skladovanie náradia a prístrojov obce (napr. kosačka...) 
 v nevyužívanej budove požiarnej zbrojnice znížiť pôvodnú svetlú výšku a navrhnúť dostatočné 

presvetlenie priestorov oknami, 
 zateplenie celého objektu podľa platných noriem a požiadaviek, 
 v nevyužívaných priestoroch požiarnej zbrojnice vytvoriť dispozične a funkčne vyhovujúce 

miestnosti pre nový obecný úrad a to: 
 

1. Kanceláriu starostky so zasadacou miestnosťou,  
2. kanceláriu pre pracovníčku obecného úradu, 
3. kanceláriu pre účtovníčku obecného úradu, 
4. archív, 
5. čakáreň, 
6. kuchynku, 
7. hygienické priestory. 

 
 

 
 

http://www.ocu.gynov.sk/


III. PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV 
 
Uchádzač musí byť ku dňu predloženia ponuky oprávnený poskytnúť služby, ktoré sú predmetom tejto 
zákazky.  
Podmienkou účasti je: 

 oprávnenie uchádzača podnikať v predmete zákazky 
 
IV. ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE 
 
Možnosť predloženia ponuky: Iba na celý predmet zákazky (Príloha č. 2) 
Povoľuje sa predloženie variantných riešení: Nie 
Jazyk ponuky: Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku 
 
Miesto a lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob doručenia: 
Ponuky musia byť predložené osobne, poštou alebo kuriérom. Ponuky treba predložiť v uzavretej obálke 
a označiť údajmi: 

a) Adresa verejného obstarávateľa: 
 

  Obec Gyňov, Obecný úrad 
  Čanianska 124/3 
  044 14 Gyňov 
 
b) Adresa uchádzača 
c) Označenie „Súťaž - NEOTVÁRAŤ“ 
d) Predmet zákazky: „Vypracovanie projektovej dokumentácie  na zmenu účelu využitia budovy požiarnej 
zbrojnice a obecného úradu“ 
 
Verejný obstarávateľ žiada cenovú ponuku doručiť v termíne do 19.11. 2015 do  10:00 hod. 

Termín vyhodnotenie ponúk: 19.11.2015 o 12:00 hod. 

 

V. OBSAH PONUKY 

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať: 
 

 vyplnená Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritéria  
 vyplnená Príloha č. 2 - Výkaz výmer 
 doklad o oprávnení podnikať, a to v origináli alebo overenej fotokópii 
 doklad o odbornej spôsobilosti na dodanie predmetu zákazky a to v origináli alebo overenej 

fotokópii 
 
 
VI. KRITÉRIA VYHODNOTENIA PONÚK 

 

Kritérium na vyhodnotenie ponúk: 

 

Najvýhodnejšia ponuka z hľadiska najnižšej celkovej ceny za vypracovanie projektovej dokumentácie na 

zmenu účelu využitia budovy požiarnej zbrojnice a obecného úradu s DPH/bez DPH (s ohľadom na to či 

uchádzač je alebo nie je platcom DPH). 

 

Spôsob vyhodnotenia ponúk: 

 

Víťazom súťaže sa stane uchádzač, ktorý po vyhodnotení splnenia podmienok týkajúcich sa zákazky 

špecifikovaných v bode II. a  III. predložených ponúk predloží najvýhodnejšiu ponuku z hľadiska najnižšej 

celkovej hodnoty za vypracovanie projektovej dokumentácie na zmenu účelu budovy požiarnej zbrojnice 

a obecného úradu s DPH/bez DPH (s ohľadom na to či uchádzač je alebo nie je platcom DPH). 

S víťazom bude uzavretá zmluva o vypracovanie projektovej dokumentácie podľa § 269 ods. 2 

Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. 



  

 

VII. OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK 

 

Verejný obstarávateľ doručí každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnocovaná, oznámenie 

o výsledku vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma. Ostatným 

oznámi, že ich ponuka neuspela. 

 
 
VIII. PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY 
 
Typ zmluvy: zmluva o vypracovanie projektovej dokumentácie podľa § 269 ods. 2 Obchodného 
zákonníka v znení neskorších predpisov 
 
Obchodné podmienky:  
 
Predmet zákazky bude financovaný z dotácie zo štátneho rozpočtu a rozpočtu obce. Platby budú 
realizované formou bezhotovostného platobného styku na základe daňového dokladu vystaveného 
poskytovateľom, splatnosť ktorého je do 15 dní odo dňa doručenia daňového dokladu. Verejný 
obstarávateľ neposkytne preddavok, ani zálohovú platbu.  
 
Proti rozhodnutiu obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe zadávania zákaziek 
v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení, nie je možné podať 
námietky. 
 
Verejný obstarávateľ zruší súťaž ak cenové ponuky presiahnu limit zákaziek v zmysle § 9 ods. 9 zákona 
č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení. 
 
V prípade, že z akýchkoľvek dôvodov nedôjde k uzavretiu zmluvy s úspešným uchádzačom, verejný 
obstarávateľ si vyhradzuje právo uzavrieť zmluvu v lehote viazanosti s uchádzačom, ktorý sa umiestnil 
ako ďalší v poradí. 
 
  
Dátum vystavenia výzvy:  03.11.2015 
Termín predkladania ponúk: do 19.11. 2015 do  10:00 hod. 
 
 
 
 
 
      
            Mgr. Denisa Vargová 
        starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


