
Výzva na predloženie cenovej ponuky
Názov zákazky: Projektová dokumentácia – športová hala Košeca

Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov Obec Košeca

IČO 00317390

 Zadávateľ nie je platca DPH

Adresa Hlavná 36/100, 01864 Košeca, SK

Kontaktná osoba Mgr. Radomír Brtáň, 0918 461 201, starosta@koseca.sk

 

Informácie o zákazke

Typ zákazky: Zákazka podľa § 117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami zákona 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predpokladaná hodnota: neuvedené

Predpokl. obdobie
realizácie: máj 2022

Lehota na predkladanie
ponúk: do 21.3.2022 do 12:00

Spôsob návrhu zmluvy: Návrh zmluvy zabezpečí verejný obstarávateľ pred podpisom zmluvy.

Spôsob predkladania ponúk:
Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:
https://www.tendernet.sk/vyzva/dU1o6K-VRzXRR8XKMyJcRN1L
Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.
Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.

 

Opis zákazky

Oblasť Ostatné služby

Podoblasť Služby vypracovania dokumentácie

Všeobecný opis zákazky

Predmetom zákazky „Projektová dokumentácia – športová hala Košeca“ je vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné
rozhodnutie a stavebné povolenie. 

Stavebným objektom je športová hala, ktorá vznikne prestavbou existujúcej budovy telocvične v obci Košeca.  
Projektová dokumentácia musí spĺňať všetky parametre určené vo Výzve na podanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory
regionálneho rozvoja, ktorú vyhlásilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. 
Link na výzvu:  
https://www.mirri.gov.sk/wp-content/uploads/2019/05/V%C3%BDzva-4_2021_final.pdf 

Obec Košeca, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) Vás vyzýva v súlade s §6 a § 117 cit. zákona na predloženie predpokladanej hodnoty
zákazky a cenovej ponuky na zákazku "Projektová dokumentácia – športová hala Košeca". 

V prípade, že predpokladaná hodnota zákazky bez DPH bude nižšia, ako je finančný limit podľa §5 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní
bude vaša cenová ponuka považovaná za záväznú aj pre vykonaný prieskum trhu na realizáciu vyššie uvedenej zákazky a kritériom
hodnotenia bude najnižšia cena v € spolu s DPH. 

CPV: 71242000-6 Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov 

Miesto dodanie predmetu zákazky: adresa verejného obstarávateľa 

Termín dodania: 
- do 31.3.2022 PD a IČ pre územné rozhodnutie 
- do 15.5.2022 Projekt pre stavebné povolenie 

Parametre projektu: 
• športová hala musí spĺňať minimálne štandardy pre športy: volejbal, basketbal, hádzaná, futsal, bedminton, florbal; 
• minimálny hrací priestor 40 x 20 m s výbehovou zónou z každej strany minimálne 2,5m; 
• podkladová nosná plocha s protišmykovým povrchom pre viacúčelové športy s jednoduchou údržbou; 
• športová hala obsahuje priestor pre striedačky 2 hracích tímov; 
• športová hala obsahuje zónu pre hľadisko (sedenie) s kapacitou minimálne 100 miest; 
• minimálne dve šatne pre športové tímy/ženy a muži, miestnosť pre rozhodcov, skladové-technické priestory, miestnosť prvej pomoci,

https://www.tendernet.sk/vyzva/dU1o6K-VRzXRR8XKMyJcRN1L


hygienické zázemie; 
• školiaca miestnosť/klubovňa; 
• použitie certifikovaných materiálov a svietidiel; 
• bezbariérový prístup; o možnosť rozdeliť hraciu plochu na viaceré menšie ihriská, aj s ohľadom na osvetlenie; 
• komplexné technické a športové vybavenie haly v rámci jednotlivých športov umožňujúce prevádzku haly; 
• internetové pripojenie v objekte a ozvučenie haly 
• Zázemie bude trojpodlažné s vonkajším rozmerom 11x36 m 

Projekt musí obsahovať všetky potrebné náležitosti noriem STN a pod. pre získanie 
stavebného povolenia a kolaudačného rozhodnutia. 

Objekt existujúcej telocvične sa nachádza pri Základnej škole s materskou 
školou, na adrese Školská ulica 243/1, 018 64 Košeca. 

Miesto projektovania: kataster obce Košeca, parcely čísla: KNC 651/2, 651/3, 651/1, 652/3, 650/1. 

Cenová ponuka bude obsahovať cenu v eurách bez DPH, cenu v eurách vrátanie DPH a informáciu, či je uchádzač platiteľom DPH.  
Cenová ponuka bude predložená na samostatnom doklade – Príloha č. 1 tejto výzvy (Návrh na plnenie kritérií). 

Obsah ponuky: 
1. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk (Príloha č. 1) scan návrhu podpísaný oprávnenou osobou 
2. Sken originálneho dokladu autorizačného osvedčenia autorizovaného architekta alebo stavebného inžiniera pre komplexné
architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo, čím verejný obstarávateľ požaduje preukázať odbornú spôsobilosť
uchádzača na poskytovanie predmetu tejto zákazky v súlade s platnou legislatívou (Zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a
autorizovaných stavebných inžinieroch v platnom znení) 

Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 
Jediným kritériom je celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH. 

Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Zmluva o dielo 

Financovanie predmetu zákazky: 
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa formou bezhotovostného platobného styku.
Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia. Verejný obstarávateľ zálohu neposkytuje. 

- Verejný obstarávateľ počas priebehu tohto prieskumu trhu nebude poskytovať alebo zverejňovať informácie o obsahu ponúk ani
uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám až do vyhodnotenia ponúk. 
- Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité bez predchádzajúceho súhlasu
uchádzača. 
- Ustanovením odseku 1 nie sú dotknuté ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní, ukladajúce povinnosť verejného obstarávateľa
oznamovať či zasielať Úradu pre verejné obstarávanie dokumenty a iné oznámenia, ako ani ustanovenia ukladajúce verejnému
obstarávateľovi a Úradu pre verejné obstarávanie zverejňovať dokumenty a iné oznámenia podľa zákona o verejnom obstarávaní a tiež
povinnosti zverejňovania zmlúv podľa osobitného predpisu (Zákon č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov). 
- Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté uchádzačom budú spracovávané a chránené podľa zákona č. 18/2018 Z.
z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Verejný obstarávateľ je povinný zabezpečiť, aby v celom procese tohto postupu zadávania zákazky nedošlo ku konfliktu záujmov, ktoré by
viedlo k narušeniu alebo obmedzeniu hospodárskej súťaže alebo k porušeniu princípu transparentnosti a princípu rovnakého
zaobchádzania v tomto verejnom obstarávaní. V prípade identifikovania existencie konfliktu záujmov kedykoľvek v tomto postupe zadávania
zákazky verejným obstarávateľom, tento prijme primerané opatrenia a vykoná nápravu pre jeho odstránenie. Opatreniami podľa prvej vety
sú najmä vylúčenie zainteresovanej osoby z procesu prípravy alebo realizácie tohto postupu zadávania zákazky alebo úprava jej povinností
a zodpovednosti s cieľom zabrániť pretrvávaniu konfliktu záujmov. V prípade nemožnosti odstrániť konflikt záujmov inými účinnými
opatreniami, vylúči verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 40 ods. 6 písm. f) ZVO uchádzača, ktorého sa konflikt záujmov týka, z
tohto postupu zadávania zákazky. 
Podmienky účasti: 
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO spôsobom podľa § 32 alebo § 152 ZVO.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia
podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. 
UPOZORNENIE: 
Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má
zabezpečiť. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzač predkladá vo forme a spôsobom uvedeným v súťažných
podkladoch. 
Uchádzač alebo záujemca so sídlom na území SR nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2. písm. a) až c) a e) ZVO. Verejný
obstarávateľ je oprávnený použiť tieto údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu.

Položky zákazky

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo

1 Projektová dokumentácia – športová hala Košeca 1,0 celok

Prílohy ku zákazke
Prílohy ku zákazke sú zverejnené na portáli www.TENDERnet.sk.



Prílohy k zákazke Typ Veľkosť

Príloha č. 1_Návrh na plnenie kritérií.docx Iné 14,1 kB


