
 
 

OBEC BÁTKA  
STAROSTA OBCE 

 

 
V   Ý   Z   V  A  

na predloženie cenovej ponuky 
 

pod ľa § 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  s názvom 

 
poskytnutie služby 

 
„ Projektová dokumentácia na rekonštrukciu materske j školy v obci Bátka“ 

 
  

 
Zverejnenie výzvy na web stránke verejného obstaráv ateľa: od 29.1.2014 do 4.2.2014 

 
 
 
 
1.  Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Názov: Obec Bátka 
IČO:    00318604 
DIČ:    2021293197. 
Kontaktná osoba : Zoltán MÁCS 
Sídlo 
Obec: BÁTKA  PSČ : 980 21 
Ulica: Bátka 161 
Telefón : 047/5697101  Fax : 047/5811683 
Elektronická pošta : ocu.batka@rsnet.sk 

            Internetová adresa : obecbatka.webnode.sk 
 

 

2. Predmet  zákazky: 
     poskytnutie služby 

 
„ Projektová dokumentácia na rekonštrukciu materske j školy v obci Bátka“ 

 
 

 
3. Stručný opis požiadaviek na zákazku: 
 
predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu budovy 
materskej školy pre stavebné povolenie  podľa spracovanej vizualizácie / príloha/ v rozsahu: 

- prestavba plochej  strechy budovy materskej školy a kotolne na strechu sedlovú 
s možnosťou využitia podkrovia na učebňu 

- rekonštrukcia ústredného kúrenia 



- prestavba nevyužitej budovy uholne na telocvičňu a jej zateplenie 
- výmena okien a zateplenie kotolne 
 

Projektová dokumentácia musí spĺňať podmienky pre podanie žiadosti na stavebné povolenie 
a získanie stanovísk kompetentných úradov a orgánov k stavebnému povoleniu a musí byť 
spracovaná v nasledovnej skladbe: 
      -    sprievodná a technická správa 

- projektová dokumentácia architektúry 
- projektová dokumentácia elektroinštalácie 
- projektová dokumentácia ústredného kúrenia 
- projektová dokumentácia požiarnej ochrany 
- projektová dokumentácia statiky 3 stavebných objektov 
- rozpočet stavby s výkazom výmer, výkaz výmer aj bez cien 
- tepelno-technický posudok 

 
Projektová dokumentácia musí byť kompletne spracovaná v písomnej forme a dodaná           
v 6 vyhotoveniach / textová aj grafická časť + rozpočet + výkaz výmer/ a zároveň dodaná 
kompletne aj v elektronickej verzii na CD. 
 
Pred vypracovaním ponuky na zákazku odporúčame vykonať individuálnu  obhliadku 
súčasného stavu  objektu a jeho zameranie. 
 
4. Miesto dodania predmetu zákazky 

Obecný úrad Bátka 
 
5. Lehota na uskutočnenie zákazky:  do 20.3.2014 
 
6. Celkový objem finančných prostriedkov 
Predpokladaná cena zákazky  4 700 € /bez DPH/ 
                                                                                                             

7. Podmienky na predkladanie cenových ponúk:  

a) dňa 10.2.2014 do 12.00 hod. 

b) doručenie poštou alebo  osobne v zalepenej obálke s označením   

       "Cenová ponuka – PD materská škola – neotvárať! "  na adresu: 
 

   Obecný úrad Bátka 
   Bátka 161  
   980 21 BÁTKA 

c) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a cena sa uvádza v € / cena bez DPH, DPH 
a celková cena/ - v zmysle prílohy č.1 výzvy na predkladanie ponúk 

 
8. Obsah ponuky 

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať: 
1. Príloha č.1 s  vyplnenými údajmi v časti Údaje poskytnuté uchádzačom a cenovou ponukou 
2. Príloha č.2 - fotokópia autorizačného osvedčenia zodpovedného projektanta                                

za vyhotovenie zákazky – doplnené odtlačkom pečiatky a originálom podpisu autorizovanej 
osoby 



 

 
9. Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z dotácie Ministerstva vnútra SR 

na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií 

rómskej komunity a z vlastných zdrojov obce formou bezhotovostného platobného styku 

v lehote splatnosti  faktúry -  30  kalendárnych dní  odo dňa jej doručenia .  

Poskytovateľovi služby sa neposkytne žiadny preddavok. 

 

10. Kritérium na hodnotenie cenových ponúk:  celková cena v €  

Úspešný bude ten uchádzač, ktorý predloží najnižšiu cenovú ponuku za dodanie predmetu zákazky. 
 

11. Výsledok verejného obstarávania – zmluva o dielo 

 

12. Ďalšie informácie 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku. 

   

V Bátke, 28.1.2014 

     Zoltán MÁCS         
                            starosta obce       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Príloha č.1: CENOVÁ PONUKA 
 
Zákazka: 

 
poskytnutie služby 

 
„ Projektová dokumentácia na rekonštrukciu materske j školy v obci Bátka“ 

 
 

                                              
Údaje poskytnuté uchádzačom 
 
• Identifikačné údaje uchádzača: 
 
 

Organizácia 

 
 
 

IČO 
 

DIČ 

Ulica, číslo 
 

 

PSČ, Obec 
 

Kontaktná osoba 

 

Telefón/fax 
 
 

Elektronická pošta 
 

Internetová adresa  
 
 

 
• Ponúknutá cena  v € za zákazku: 
  
      
Zákazka 
 

Cena bez DPH DPH Cena s DPH 

Projektová 
dokumentácia na 
rekonštrukciu materskej 
školy v obci Bátka 

   

 
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie v riadku pri DPH: nie som platcom DPH.      
 
 
V.....................dňa........................            
                                                                                         ................................................. 

                                                                   pečiatka a podpis 
                                                                    uchádzača    

 

Príloha č.2: 
fotokópia autorizačného osvedčenia zodpovedného projektanta za vyhotovenie zákazky – doplnené 
odtlačkom pečiatky a originálom podpisu autorizovanej osoby 

 































 


