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Výzva na predloženie ponuky. 
 

Obec Kameničná, Kameničná 790, 946 01 Kameničná 
 

  
 
Vec: Výzva na predloženie ponuky 
 

Obec Kameničná, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky  

„Kultúrny dom v Kameničnej – Projektová dokumentácia“ 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO:  

Názov verejného obstarávateľa: Obec Kameničná 

Sídlo: Kameničná 790, 946 01 Kameničná 

Štatutárny zástupca: Ing. Milan Lehocký – starosta obce 

IČO: 00306495         

DIČ: 2021014765      

IČ DPH: nie je platcom DPH 

Tel.: 035 7792166 

Fax: 035 7792366 

E-mail: starosta@kamenicna.eu 

Internetová stránka: http://www.kamenicna.eu 

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky: EPIC Partner a.s., Dunajské nábrežie 14, 945 01 Komárno 

vo.obce@gmail.com 

3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Mgr. Barbora Červenáková, tel: 0918 644 840 

4. Predmet obstarávania: Predmetom obstarávania je realizačná projektová dokumentácia na 
zníženie energetickej náročnosti objektu kultúrneho domu v obci Kameničná.  

5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:  

Zmluva o dielo 

6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania): Predmetom obstarávania je 
realizačná projektová dokumentácia vrátane projektového hodnotenia na zníženie energetickej 
náročnosti kultúrneho domu v obci Kameničná.  Projektová dokumentácia sa odovzdavá v tlačenej 
forme v množstve 6 paré a taktiež v elektronickej podobe 

7. Predpokladaná hodnota zákazky:  17.400,00 EUR bez DPH  

8. Miesto a termín dodania predmetu zákazky: Obec Kameničná  

9. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:  

Do 15 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. 

10. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: bez úhrady, sú súčasťou výzvy 

11. Financovanie predmetu zákazky: Operačný program Kvalita životného prostredia  

12. Lehota na predloženie ponuky: 20.04.2017 do 9:00 hod.  

13. Spôsob predloženia ponuky: poštou, e-mailom alebo osobne  
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14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk: 
Víťazná bude najlacnejšia ponuka predložená na celý predmet zákazky.  

15. Pokyny na zostavenie ponuky: Ponuka musí byť predložená 1x v písomnej podobe v slovenskom 
jazyku.  

Na obálke musí byť jednoznačne označený celý názov uchádzača ako aj verejného obstarávateľa 
a oznaženie „SÚŤAŽ-neotvárať“. Uchádzačom sa neumožňuje predkladať variantné riešenie.   

- Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:  

a. Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre 
daň, telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením 
predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá. 

b. Fotokópia dokladu o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu resp. uskutočňovať 
stavebné práce. U právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u fyzických osôb 
napr. výpis zo živnostenského registra (stačí fotokópia) v prípade, že uchádzač predloží 
ponuku na základe zákazky zverejnenej na webovom sídle verejného obstarávateľa.  

16. Otváranie ponúk: EPIC Partner a.s., Dunajské nábrežie 14, 945 01 Komárno, 20.04.2017 o 10:00 
hod.  

17. Postup pri otváraní ponúk: Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho 
orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti, 
originálom alebo úradne overenou kópiou živnostenského oprávnenia alebo výpisu zo 
živnostenského registra (fyzická osoba - podnikateľ), resp. výpisu z obchodného registra (právnická 
osoba - podnikateľ, fyzická osoba - podnikateľ zapísaný v obchodnom registri). Poverený zástupca 
uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti, originálom alebo úradne overenou kópiou 
živnostenského oprávnenia alebo výpisu zo živnostenského registra, resp. výpisu z obchodného 
registra a originálom plnej moci uchádzača (alebo jej úradne overenou kópiou) na zastupovanie. 

18. Lehota viazanosti ponúk: 31. 12. 2017  

19. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: Mgr. Barbora Červenáková – osoba 
splnomocnená na výkon VO 

20. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 
Od úspešného uchádzača bude verejný obstarávateľ požadovať pred podpisom zmluvy ďaľšie 
doklady: 

 
- Zápis do registra konečných užívateľov výhod úradu pre VO 

  
 
S úctou,  
 
 
 
 

..........................................................  
               V Komárne dňa 06. 04. 2017 
 
                      Mgr. Barbora Červenáková 
           Splnomocnená osoba na výkon VO 


