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Výzva na predkladanie ponúk 

pre zákazky s nízkou hodnotou podľa ustanovenia § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „ZVO“) a podľa čl. 6 Príkazu č. 013/2018/ODDIVO 
 
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa. 

Názov:  Gemersko – malohontské osvetové stredisko 
Sídlo: Jesenského č.5, 979 01 Rimavská Sobota 
E- mail: gmos@rsnet.sk 
IČO: 35987324 
Zastúpený: Mgr. Darina Kišáková, riaditeľka 
Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania: Mgr. Darina Kišáková 

 
2. Názov predmetu zákazky: 

Rekonštrukcia budovy vrátane PD 
 

3. Druh zákazky: 
Zákazka na služby nie bežne dostupné na trhu 
Hlavný CPV 

 71240000-2 architektonické, inžinierske  a plánovacie služby 
 

4. Miesto dodania predmetu zákazky: 
Gemersko – malohontské osvetové stredisko, Jesenského č. 5, 979 01 Rimavská 
Sobota 

 
5. Termín dodania predmetu zákazky: 

Dodávateľ sa zaväzuje dodať predmet zákazky  do  15.11.2019.  
 

6. Typ zmluvy:  
Zmluva o dielo 

 
7. Predpokladaná hodnota zákazky: 

33.333,33 Eur bez DPH 
 

8. Opis predmetu zákazky: 
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb – konkrétne vypracovanie a dodanie 
projektovej dokumentácie na ohlásenie stavby s náležitosťami dokumentácie na 
realizáciu rekonštrukcie budovy a dvora.  
Predmetom projektovej dokumentácie je rekonštrukcia budovy Gemersko – 
malohontského osvetového strediska, úprava dvorovej časti a oplotenia. Nakoľko sa 
bude celková rekonštrukcia robiť postupne podľa dostupných možností financovania, 
projektová dokumentácia musí byť spracovaná tak, aby jednotlivé stavebné úpravy 
mohli byť realizovateľné v určených etapách. Minimálne etapy sú: 
- Rekonštrukcia vnútorná 
- Rekonštrukcia vonkajšia 
- Dvor a oplotenie 
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Spracovaná projektová dokumentácia má byť dodaná : 
- ako dokumentácia na stavebné ohlásenie s podrobnosťami realizačného projektu 
- má obsahovať výkaz – výmer a ocenený výkaz - výmer po stanovených celkoch           

( etapách ) 
- má byť dodaná v elektronickej forme na CD/ DVD a zároveň v 6 tlačených 

vyhotoveniach 
 
 

9.   Rozdelenie zákazky na časti: nie 
 
10. Podmienky účasti a doklady a dokumenty na preukázanie ich splnenia: 

 Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 

ods. 1 písm. e)  ZVO. Pre splnenie predmetnej podmienky účasti sa vyžaduje 

predloženie dokladu uvedeného v § 32 ods. 2 písm. e) ZVO – doklad o oprávnení 

dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá 

predmetu zákazky - naskenovaná kópia alebo odkaz webový register - obchodný alebo 

živnostenský register alebo obdobnú evidenciu podľa miesta sídla alebo podnikania 

uchádzača. 

 

11. Obsah ponuky:   

Ponuka musí obsahovať:  
 
. Návrh na plnenie kritérií ( Príloha č. 3 Výzvy ) 

- cena celkom za dodané služby v eurách bez DPH 
- suma DPH v eurách 
- cena celkom za dodané služby v eurách s DPH  

 
.  Dokumenty ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa   
  osobného postavenia a technickej a odbornej spôsobilosti podľa bodu 10. Výzvy 
 
.  Návrh Zmluvy o dielo ( Príloha č.1 Výzvy )  
 
12 .Obchodné podmienky: 

Obchodné podmienky sú uvedené v návrhu Zmluvy o dielo , ktorá je prílohou č. 1 tejto 
požiadavky. 
 

13 . Spôsob predloženia ponuky: 
Súťažné návrhy sa predkladajú v slovenskom jazyku v zalepenej obálke, označenej 
heslom „Verejná obchodná súťaž – Rekonštrukcia budovy vrátane PD“ – neotvárať. 
Súťažné návrhy sa predkladajú na adresu vyhlasovateľa poštou, emailom alebo 
osobne. 
 

12. Lehota na predkladanie ponúk: 
Ponuky musia byť doručené do 8. júla 2019  do 10,00 hodiny.  

Ponuka uchádzača predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa 
neotvorí.  
 
 
 



                              

      
   

______________________________________________________________________________________ 

BANSKOBYSTRICKÝ 
SAMOSPRÁVNY KRAJ

   
  
 
 

 
 

13. Termín vyhodnotenia ponúk:  
       Komisia súťaž vyhodnotí najneskôr 9. júla 2019. 
 
14. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: 

   Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena v EUR s DPH, zaokrúhlená     

na dve desatinné miesta. 

  Verejný obstarávateľ po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk vyhodnotí splnenie 

podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u uchádzača, ktorý sa umiestnil na 

prvom mieste v poradí, z hľadiska uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk. 

 
15. Spôsob vyhodnotenia návrhov: 

 Na hodnotenie ponúk sa zriaďuje komisia, ktorá je menovaná vyhlasovateľom 
súťaže. 

 Každá ponuka sa zaregistruje, a to ako dátum prijatia, tak aj čas prijatia.  

 Zasadnutie komisie pri otváraní obálok je neverejné. 

 Komisia posúdi oprávnenosť uchádzačov, splnenie formálnych podmienok účasti 
a vylúči ponuky, ktoré nespĺňajú podmienky účasti v zmysle týchto súťažných 
podmienok. 

 Komisia vyberie uchádzača, ktorý splnil kritériá súťaže. 

 O výsledku hodnotenia komisie spíše zápisnicu, ktorú podpíšu všetci členovia 
komisie. 

 Komisia v zápisnici jednoznačne určí víťaza súťaže. 

 Úspešnému uchádzačovi vyhlasovateľ súťaže oznámi, že jeho ponuku prijíma 
a ostatným uchádzačom vyhlasovateľ súťaže oznámi, že v súťaži neuspel 
 

16. Lehota a spôsob oznámenia o výsledku postupu zadávania zákazky    
      uchádzačom: 

. Verejný obstarávateľ príjme ponuku uchádzača s najnižšou celkovou cenou v EUR 
s DPH za celý predmet zákazky. Ostatní uchádzači budú v predmete zákazky 
neúspešní.  

. Úspešný uchádzač bezodkladne, najneskôr však do 3 pracovných dní odo dňa  
doručenia Oznámenia o prijatí ponuky doručí na adresu verejného obstarávateľa 4x 
podpísanú Zmluvu o dielo 

 
17. Záverečné ustanovenia: 

Verejný obstarávateľ bude pri uskutočňovaní tohto postupu zadávania zákazky 

postupovať v súlade so ZVO, prípadne inými všeobecne záväznými právnymi 

predpismi. Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky 

podľa § 117 ZVO nie je možné v zmysle § 170 ods. 8 písm. b) ZVO podať námietky. 
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     Prílohy: 
     Príloha č.1 : Zmluva o dielo  
     Príloha č. 2: Opis predmetu zákazky 
     Príloha č. 3: Návrh na plnenie kritérií 
      
  
 
          
 
 
V Rimavskej Sobote, dňa 01.07.2019  
 
 
 
 

Mgr. Darina Kišáková 
             riaditeľka GMOS 


