
 

Výzva na prieskum trhu – predkladanie cenových ponúk 

Zákazka postupom podľa §117 „zákazka s nízkou hodnotou“ v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. 

o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov: Obec Nacina Ves 

So sídlom: Obecný úrad 229, 072 21 Nacina Ves 

Zastúpená: Anton Šandor – starosta obce 

IČO: 00 325 511 

DIČ: 2020739061 

Email: nacinaves@nacinaves.sk 

Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania: Anna Bieliková 

Telefón: +421918 662 134 

Email: nacinaves@nacinaves.sk 

2. Druh obstarávania: Prieskum trhu na zabezpečenie služby. 

3. Predmet zákazky:  služba projektovanie zákazky : „Prestavba existujúceho objektu na 

komunitné centrum v Nacinej Vsi“ 

4. Opis predmetu obstarávania:  

Projektová dokumentácia je pre stavebné povolenie, predmetom ktorej je ASR, ELI, ZTI, ÚVK, 

energetický audit  v rozsahu stavebných úprav je zlepšenie technického stavu 

a architektonického výrazu budovy. Projektová dokumentácia zahŕňa dispozičné zmeny 

existujúceho objektu stavebnými úpravami novými priečkami pre vytvorenia skladu, 

sociálneho zariadenia , odstránenie poruchy - sanáciu vlhkého muriva, zateplenie povaly, 

úpravu fasády - zateplenie, vnútorné úpravy omietok stien, podláh, výmena okien a dverí, nové 

rozvody elektroinštalácie, oznamovacích rozvodov, zdravotechniky so zriaďovacími 

zariadeniami a nové rozvody ústredného kúrenia, súčasťou je úprava povrchu 

prístupovej  komunikácie s odstavnou plochou a výmena oplotenia pozemku. Úžitková plocha 

KC je do 150 m2 

 

5. Miesto realizácie zákazky: Obec Nacina Ves 

6. Podmienky financovania: Zákazka bude financovaná z fondov EÚ- OPLZ-PO6-SC613-2016-2 

7. Ponuka musí obsahovať: 
- Vyplnený formulár uchádzača a uvedenie ceny za celkový predmet s bližšou špecifikáciou ceny 

podľa Prílohy č. 1 tejto Výzvy na prieskum trhu ( Návrh na plnenie kritérií ). 

8. Kritéria na hodnotenie ponúk: Cena v eur bez DPH. 
9. Lehota na predkladanie ponúk: 

 Lehota na predkladanie ponúk je do: 07.03.2017 do 15:00hod, doručenie e mailom na 

adresu nacinaves@nacinaves.sk. V prípade doručenia poštou (osobne) musí byť 

ponuka v stanovenej lehote doručená na adresu: Obec Nacina Ves, Nacina Ves 229, 

072 21 Nacina Ves. 

 Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EUR. 

10. Podmienky účasti uchádzačov: 

- Ponuka musí obsahovať náležitosti bodu 7. 

- Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. 

- Všetky náklady spojené s vypracovaním ponuky znáša uchádzač na vlastné náklady. 
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Upozornenie: Prieskum trhu nevedie k uzatvoreniu zmluvného vzťahu a slúži zadávateľovi len na 

informatívne účely. Vzhľadom na uvedené nie je povinnosťou zadávateľa oznamovať záujemcom 

výsledky prieskumu trhu. 

 

V Nacinej Vsi, dňa 02.03.2017 

        ................................... 

        Anton Šandor 

        starosta  obce 

 

 

 

 

Prílohy: 

Návrh na plnenie kritérií 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1     Návrh na plnenie kritérií 

služba projektovanie zákazky

     

1. Základne údaje uchádzača 

 

Obchodné meno: ... 

Adresa sídla spoločnosti: ... 

Konateľ spoločnosti:... 

IČO: ... 

IČ DPH: ... 

Zastúpený: 

Tel.: 

E-mail: 

 

 

 

Názova predmetu 
obstarávania: 

Celková cena diela  
Bez DPH: 

DPH: Celková cena diela 
s DPH: 

Prestavba 
existujúceho objektu 
na komunitné 
centrum v Nacinej 
Vsi 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum: .....      Podpis: .................................... 

(vypísať meno, priezvisko a funkciu 

oprávnenej osoby uchádzača) 

 

 

 

 


