
OBEC KOŠECA 
Hlavná 36/100, 018 64  KOŠECA 

______________________________________________________________ 

 

 
ŽIADOSŤ 

na predloženie ponuky na služby – vypracovanie projektovej dokumentácie – 
štúdia a koncepcia 

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

zákonov v znení neskorších predpisov 
 
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Verejný obstarávateľ: Obec Košeca 
Sídlo:   Hlavná 36/100, 018 64 Košeca 
Zastúpený:   Bc. Radomír Brtáň, starosta obce 
Bankové spojenie:  Všeobecná úverová banka, a. s. 
Číslo účtu:   3000323372/0200 
IBAN:   SK09 0200 0000 0030 0032 3372 
IČO:    00317390 
DIČ:    2020610922 
Kontaktná osoba:  Bc. Radomír Brtáň, starosta obce 
Telefón:   0918 461 201, 042/4468183 
e-mail:   starosta@koseca.sk 
Typ verejného obstarávateľa: verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1b) ZVO 
 

2. Opis 

Názov predmetu zákazky: Projektová dokumentácia vo forme projektovej štúdie - návrh 

architektonického a technického riešenia prístavby a rozšírenia kapacity Základnej školy v Košeci - 

koncepcia 

Druh zákazky: služby 

Rozdelenie predmetu zákazky na časti: nie 

Miesto dodania prác: Obecný úrad Košeca  

Termín dodania vypracovanej štúdie:  do 31. augusta  2015 

Stručný opis zákazky:  Predmetom zákazky je návrh architektonického a technického riešenia 

prístavby budovy Základnej školy v Košeci o učebne a ostatné priestory v nasledujúcom rozsahu:  

 5 odborných učební, z toho jedna slúžiaca ako školské dielne 

 1 jedáleň s prevádzkovou kapacitou 100-120 ľudí, bude využívaná aj ako kultúrna miestnosť 

obcou 

 1 kuchyňa s kapacitou 100-120 stravných jednotiek 

 2 kabinety 

 1 knižnica s plochou cca 6*12 m s počítačovým kútikom 

 1 kabinet pre ZUŠ 

 1 šatňa pre potreby cca 100 ľudí 

Prístavba by mala byť dvojpodlažná, výškovo zhodná so súčasnou budovou. 
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Rozsah požadovaných dokumentov ako výsledku predmetu obstarania: 

Projektová štúdia v 6 ks paré (súčasťou ktorej bude 1 riešenie architektonického a technického 

riešenia – koncepcia) a orientačný výkaz - výmer s vyčíslením približnej sumy potrebnej na realizáciu 

prístavby. 

3. Spoločný slovník obstarávania CPV 
CPV:  71242000-6 Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov 

4. Predpokladaná hodnota zákazky 
3.000,- € bez DPH 
 

5. Podmienky financovania 
Predmet zákazky  sa  bude  financovať formou bezhotovostného platobného styku na základe  
faktúry po odovzdaní prác. 
 

6. Podmienky účasti: 
- Doklad o oprávnení dodávať službu. 
- Predloženie ponuky vo forme rozpočtu na kompletné dodanie služby. 
 

7. Výsledkom verejného obstarávania bude:  
Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov. 
 

8. Predkladanie ponúk 
Lehota: Ponuky sa prijímajú do 21. júla 2015, 14.00 hod.  
Miesto: Obec Košeca, Hlavná 36/100, 018 64 Košeca 
Pri osobnom doručení je uchádzač povinný predložiť ponuku do podateľne, číslo dverí 2, telefónne 
číslo 042/4468183. 
Jazyk: Ponuky predkladajte v slovenskom alebo českom jazyku. 
 
Na obálke výrazne napísať „NEOTVÁRAŤ“ a názov „PD – prístavba budovy ZŠ“ 
 

9. Otváranie ponúk 
21. júla 2015, o 14.30 hod. 
Miesto otváranie ponúk: 
Obecný úrad Košeca, Hlavná 36/100, 018 64 Košeca, kancelária č. 4 
 

9. Kritériá na hodnotenie ponúk 
Najnižšia cena. 

 
10. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuky, ak sa zmenia okolnosti, za ktorých bolo 
toto zadávanie zákazky vyhlasované. 

 
Dátum: 30. jún 2015 
Zverejnené: 30. júna 2015 


