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Prijímateľ Obec Koškovce 

Sídlo prijímateľa Obecný úrad Koškovce 11, 067 12 Koškovce 

Predmet zákazky 
Projektová dokumentácia a autorský dozor - Zateplenie administratívnej budovy OcÚ 
Koškovce 

 
 

Vec:  Výzva na predloženie cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu. 
 
Obec Koškovce ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zasiela  

 
výzvu na predloženie cenovej ponuky. 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

      Obec Koškovce 
      IČO: 00323179 
      DIČ:  2021232697  
      Poštová adresa: Koškovce 11, 067 12 Koškovce 

Zastúpený: Vladimír Babič, starosta 
      Telefón: 057 / 779 71 28 
      E-mail: ocukoskovce@mail.t-com.sk 

Osoba zodpovedná za VO:  Ivan Kotora, I & Z Tender, s.r.o., Trenčín 
Poštová adresa: Kuzmányho 1575/23, 060 01 Kežmarok 
Tel: 0944371271 
E-mail: ivan.kotora@gmail.com 
 

2. Predmet zákazky: Vypracovanie projektovej dokumentácie a autorský dozor pre projekt 
s názvom “Zateplenie administratívnej budovy OcÚ Koškovce” podľa požiadaviek a špecifiká-
cie obce.   
 

3.   Opis predmetu obstarávania: 
Projektová dokumentácia a odborný autorský dozor  má byť v rozsahu výzvy na predkladanie 
žiadostí o NFP - Zníženie energetickej náročnosti verejných budov, prioritná os 4, špecifický 
cieľ 4.3.1.: 

1. Zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií, 

2. Modernizácia vykurovacích/klimatizačných systémov, systémov prípravy teplej vody, 
osvetlenia  za účelom zníženia spotreby energie, 

3. Inštalácia systémov merania a riadenia, 

4. Zmena spôsobu zásobovania teplom smerom k využívaniu účinných systémov centrálneho 
zásobovania teplom, 

5. Inštalácia zariadení na využívanie OZE pre spotrebu energie v budove. 

Stupeň PD: Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu. 
 
4.    Lehota a miesto plnenia: 

 Miesto plnenia: Obecný úrad Koškovce 11, 067 12 Koškovce.  
 Termín: predloženia predmetu zákazky najneskôr  do 30 dní od účinnosti zmluvy. 

 
5. Zdroj finančných prostriedkov verejného obstarávateľa: Predmet zákazky bude 

financovaný z vlastných rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa. Verejný 
obstarávateľ  neposkytuje  pred-davok  a ani zálohovú platbu. 

 
6. Platobné podmienky/fakturácia: Úhrada za vypracovanie projektovej dokumentácie bude 

realizovaná formou bezhotovostného platobného styku. 
 
7. Variantne riešenia: Verejný obstarávateľ neumožňuje predloženie variantného riešenia. 
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8. Rozdelenie zákazky na časti: Nie. Ponuku je potrebné predložiť na celý predmet zákazky. 
 
9. Lehota na predkladanie ponúk: najneskôr do 06.03.2017 (rozhodujúci je dátum doruče-

nia) na  adresu: Ivan Kotora, I & Z Tender, s.r.o., Kuzmányho 1575/23, 060 01 Kežmarok. 
 
10. Lehota viazanosti ponúk: Lehota viazanosti ponuky predloženej uchádzačom je do: 

30.06.2017. 
 
11. Lehota oznámenia výsledku vyhodnotenia ponúk uchádzačom: Obstarávateľ po 

vyhodnotení ponúk  bezodkladne pošle  všetkým  uchádzačom oznámenie o výsledku vyhod-
notenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že prijíma jeho ponuku a uzavrie s ním 
zmluvu, ostatným pošle oznámenie, že neuspeli.  

 
12. Obsah ponuky:  Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží: 

-  oprávnenie/osvedčenie poskytovať službu (originál, alebo kópia), 
- cenovú ponuku. 
 

13.  Predpokladaná hodnota zákazky:  9.375,00 € bez DPH. 
 (projektová dokumentácia  6.875,00, autorský dozor 2.500,00) 
 

14. Cena a spôsob určenia ceny: Cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady 
spojené s predmetom zákazky.  Ak je uchádzač platcom DPH, musí v cenovej ponuke uviesť 
cenu bez DPH v €, DPH v % a v € a celkovú cenu v € (vrátane DPH). Ak uchádzač nie je 
platcom DPH, uvedie navrhovanú celkovú cenu. 

 
15. Kritériá na vyhodnotenie doručených ponúk: Jediným kritériom na posúdenie predmetu 

zákazky je najnižšia celková cena, úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorého cena je 
najnižšia zo všetkých predložených ponúk zadávanej zákazky.  

 
16. Ďalšie informácie obstarávateľa: Všetky výdavky, spojené s prípravou a podaním ponuky 

znáša uchádzač. Verejný obstarávateľ  si  vyhradzuje   právo  neprijať  ani   jednu  ponuku   z    
predložených  ponúk  v prípade, že predložené ponuky  nebudú  výhodné   pre verejného  
obstarávateľa.. 

 
 
Kežmarok, dňa 22.02.2017 

 
       
 
       

                                                 _________________________ 
                                                                                Ivan Kotora,  I&Z Tender, s.r.o. 
                                                              externý dodávateľ zabezpečujúci službu VO  na základe 
                                                                 poverenia verejného obstarávateľa obce Koškovce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


