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Výzva na predkladanie ponúk 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov:   Obec Nižná 

Sídlo:   Nová doba 506, 027 43  Nižná 

IČO:    00314684 

Štatutárny orgán: Ing. Jaroslav Rosina, starosta 

Webové sídlo:  www.nizna.sk 

Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z. (ďalej len „ZoVO“). 

Kontaktná osoba: Tomáš Kubica 

E-mail:   asistent@nizna.sk  

Telefón:  +421 903643918 

2. Názov zákazky 

Projektová dokumentácia – Cyklistický chodník v obci Nižná nad Oravou  

3. Miesto plnenia 

Nižná 

4. Druh zákazky a postup 

Zákazka s nízkou hodnotou (civilná). Služby iné ako bežne dostupné na trhu. Postup podľa § 117 ZoVO. 

5. Spoločný slovník obstarávania 

Hlavný kód CPV: 71322000-1 Inžinierske projektovanie pre práce v civilnom stavebnom inžinierstve 

6. Predpokladaná hodnota zákazky 

7 500,00 EUR bez DPH 

7. Opis predmetu zákazky 

Predmetom zákazky je projektová dokumentácia stavby „Cyklistický chodník v obci Nižná nad Oravou“. 

Projektová dokumentácia bude dvojstupňová: 1. projekt pre územné rozhodnutie a 2. projekt pre 

stavebné povolenie a realizáciu. Projektová dokumentácia musí obsahovať všetky náležitosti podľa 

platných právnych predpisov pre uvedené stupne projektovej dokumentácie. Projektová 

dokumentácia musí zohľadňovať všetky platné technické normy, ktoré sa vzťahujú na uvedený typ 

stavby. Súčasťou projektovej dokumentácie je výkaz výmer a rozpočet stavby. Projektová 

dokumentácia bude odovzdaná v počte 6 sád a elektronicky na neprepisovateľnom nosiči dát pre každý 

stupeň projektovej dokumentácie. 

8. Obhliadka miesta plnenia 
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Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom vykonať obhliadku miesta plnenia. Obhliadku je možné 

dohodnúť s kontaktnou osobou. 

9. Rozdelenie predmetu zákazky 

Zákazka sa nedelí na časti, požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet plnenia. 

10. Podmienky dodania 

Úspešný uchádzač musí mať oprávnenie na realizáciu všetkých prác potrebných pre úplné 

uskutočnenie diela, platných technických noriem a právnych predpisov. Projekt pre územné 

rozhodnutie musí byť odovzdaný verejnému obstarávateľovi najneskôr 30. júla 2017. Projekt pre 

stavebné povolenie musí byť odovzdaný verejnému obstarávateľovi najneskôr 21. augusta 2017 

11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

Najnižšia cena s DPH. 

12. Podmienky účasti 

Uchádzač musí spĺňať podmienky podľa relevantných platných právnych predpisov tak, aby bol 

schopný plniť predmet zákazky bez vecných a právnych vád. 

13. Spôsob určenia ceny 

Uchádzač v ponuke uvedie cenu za celý predmet zákazky bez DPH, výšku DPH a cenu za celý predmet 

zákazky s DPH. Neplatca DPH uvedie celkovú cenu za predmet zákazky.  

14. Obsah ponuky 

Uchádzač vo svojej ponuke predloží 

a) cenovú ponuku,  

b) návrh zmluvy o dielo (podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov) v súlade s podmienkami dodania podľa bodu 10. 

 

15. Spôsob predloženia ponuky 

Ponuka musí byť doručená osobne, poštou alebo kuriérom na adresu sídla verejného obstarávateľa 

uvedenú v bode 1, príp. elektronickou poštou na adresu kontaktnej osoby uvedenej v bode 1 v lehote 

podľa bodu 16.  

16. Lehota na predkladanie ponúk 

30.6.2017, 12.00 hod. 

17. Lehota viazanosti ponuky 

15.7.2017 

18. Doplňujúce informácie 

18.1 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzavrieť zmluvu so žiadnym z uchádzačov. 

18.2 Verejný obstarávateľ môže v prípade potreby vysvetliť, príp. doplniť informácie uvedené vo 

výzve a jej prílohách. Vysvetlenie, príp. doplnenie bude záujemcom zaslané elektronickou poštou. 

18.3 Verejný obstarávateľ môže požiadať uchádzačov o vysvetlenie ich ponúk. 



 
 

18.4 Proti rozhodnutiam verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky podľa § 117 ZoVO 

nie je možné podať námietky (§ 170 ZoVO). 

18.5 Všetky náklady spojené s prípravou a predkladaním ponuky znáša uchádzač. 

 

Prílohy: 

1. Návrh Zmluvy o dielo 

 

V Nižnej 22.6.2017 

 Ing. Jaroslav Rosina 

 starosta 

 

 


