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VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
Zákazka na poskytnutie služby
„Architektonická štúdia a projekt – Výstavba budovy materskej školy v obci Bernolákovo“
1. Identifikácia verejného obstarávateľa podľa §6 ods. 1 písm.b):
Názov organizácie: Obec Bernolákovo
Sídlo organizácie: Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo
IČO: 00304662
Kontaktná osoba obstarávateľa určená pre styk s uchádzačmi: Mgr. Richard Červienka, starosta
Telefón: 02 / 45 99 39 11
E-mail: starosta@bernolakovo.sk
2. Predmet zákazky:
Predmetom zákazky je poskytnutie služby – Vypracovanie architektonickej štúdie a realizačnej
projektovej dokumentácie pre projekt „Výstavba budovy materskej školy v obci
Bernolákovo“. Jedná sa o spracovanie materiálu pre potreby prípravy projektového zámeru do
výzvy Bratislavského samosprávneho kraja a následne prípravy projektovej žiadosti do výzvy
IROP-PO2-SC 2.2.1-2016-1.
Budova materskej školy má disponovať kapacitou 4 tried (80-88 detí), jedálňou bez kuchyne a
tiež vybavením pre rozvoj pohybových schopnosti detí. Dokumentácia musí obsahovať
i sadovnícke úpravy okolia a exteriérové ihrisko a musí byť vypracovaná v zmysle hygienických
štandardov a legislatívnych požiadaviek.
3. Spoločný slovník obstarávania (CPV):
71200000-0 Architektonické a súvisiace služby
4. Predpokladaná hodnota zákazky:
15 900 Eur bez DPH – cena za štúdiu a projektovú dokumentáciu spolu.
Realizačná projektová dokumentácia vrátane podrobného položkového rozpočtu sa bude
spracovávať až po schválení zámeru-štúdie v rámci výzvy VÚC.
5. Typ zmluvy:
Zmluva o dielo bude uzavretá v lehote viazanosti súťažných ponúk. Návrh zmluvy bude
predložený na rokovanie iba úspešnému uchádzačovi.
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6. Zdroj finančných prostriedkov a podmienky financovania: Rozpočet obce, finančné
prostriedky z fondov EÚ.
7. Miesto dodania predmetu zákazky:
Obec Bernolákovo, Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo.
8. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:
Architektonická štúdia bude vypracovaná do 2 mesiacov od podpisu zmluvy o dielo. Projektová
dokumentácia sa bude spracovávať až po schválení štúdie - zámeru VÚC, v termíne
zosúladenom s vyhlásenou predmetnou výzvou IROP-u.
9. Lehota na predkladanie cenových ponúk a spôsob predloženia ponúk:
a. 29.2.2016 do 15.00 hod.
b. e-mailom na adresu uvedenú v tejto výzve, alebo poštovou zásielkou, kuriérom alebo
osobne na adresu sídla verejného obstarávateľa, ponuku je potrebné predložiť
v písomnej podobe najneskôr do uplynutia lehoty stanovenej vo výzve na
predkladanie ponúk. V prípade fyzického doručenia musí byť ponuka doručená
v nepriehľadnej obálke, ktorá musí byť označená „Neotvárať – MŠ Bernolákovo“
10. Dátum a čas vyhodnotenia ponúk:
Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 29.2. o 15.30 hod.. Doručená ponuka môže byť zahrnutá
do vyhodnotenia len za predpokladu, že jej obsah zodpovedá všetkým podmienkam
definovaným vo výzve na predkladanie ponúk, obsahuje všetky náležitosti definované vo výzve
na predkladanie ponúk a bola predložená v lehote určenej vo výzve na predkladanie ponúk.
O výsledku vyhodnotenia ponúk budú uchádzači bezodkladne informovaní.
11. Kritérium na hodnotenie ponúk :
Najnižšia ponuková celková cena v EUR. Akceptovaná bude ponuka uchádzača, ktorý predloží
najnižšiu ponukovú celkovú cenu na celý predmet zákazky.
12. Lehota viazanosti ponúk:
Do 6 mesiacov od dátumu predloženia cenovej ponuky uchádzačom.
13. Doplňujúce informácie
Obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania a neuzatvoriť zmluvu s
úspešných uchádzačom.
Obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk v prípade jej
neprijateľnosti z dôvodu neprimerane vysokej ceny, ktorá bude prekračovať výšku finančných
prostriedkov vyčlenených verejným obstarávateľom na tento účel.

Mgr. Richard Červienka
starosta

