
OBEC KOŠECA 
Hlavná 36/100, 018 64  KOŠECA 

______________________________________________________________ 

 
VÝZVA 

na predloženie ponuky na dodanie služby 
 

podľa § 117 zákona č. 343/2018 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:   Mgr. Radomír Brtáň, starosta obce 
Bankové spojenie:  Všeobecná úverová banka, a. s. 
Číslo účtu:   3000323372/0200 
IČO:    00317390 
DIČ:    2020610922 
Kontaktná osoba:  Mgr. 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 – prístavba a nadstavba Materskej školy v 

Košeci  

Druh zákazky: služba 

Rozdelenie predmetu zákazky na časti: požadujeme predloženie ponuky na celý predmet zákazky 

Miesto dodania služby: Obecný úrad Košeca, Hlavná 36/100, 018 64 Košeca 

Termín dodania služby: apríl 2019 

Stručný opis zákazky: Dodávka projektovej dokumentácie v rozsahu štúdia a projekt pre územné 

konanie a stavebné povolenie: 

Štúdia – architektúra a stavebná časť 

Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie 

- Architektúra a stavebná časť 
- Statika stavby 
- Rozvody – zdravotechnické inštalácie 

- Rozvody – ústredné kúrenie 
- Elektroinštalácia, rozvody nízkeho napätia 
- Plynofikácia, rozvody plynu 
- Projekt organizácie výstavby 
- Projekt protipožiarnej ochrany stavby 
- Projekt civilnej ochrany 
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- Projektové energetické hodnotenie 
- Geodetické práce 
- Inžinierska činnosť 
 

Kompletný opis predmetu zákazky je prílohou tejto výzvy. 
 

3. Predpokladaná hodnota zákazky 
14.270,00 € (bez DPH) 
Stanovená na základe prieskumu trhu na určenie predpokladanej hodnoty zákazky. 
 

4. Spoločný slovník obstarávania:  71223000-7 Architektonické služby pre rozširovanie budov 
 

5. Podmienky financovania 
Faktúra so splatnosťou 14 dní. 
 

6. Podmienky účasti: 
Doklad o oprávnení  podnikať (neoverená kópia). 
 

7. Predkladanie ponúk 
Lehota: Ponuky sa prijímajú do 12. 02. 2019, 15.00 hod.  
Miesto: Ponuky sa môžu doručiť osobne alebo poštou na adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy. 
Jazyk: Ponuky predkladajte v slovenskom alebo českom jazyku. 
 

8. Kritérium na vyhodnotenie ponúk 
Najnižšia cena za celý predmet zákazky vrátane DPH v EUR. 
 

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

 
Zverejnené na internetovej stránke verejného obstarávateľa: www.koseca.sk 

 
Dátum: 05. február 2019 
 
Zverejnené: 05. február 2019 

http://www.koseca.sk/

