
                                    

                                                           
Výzva 

 
Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie  

„Rekonštrukcia MŠ Fričovce“ 
 

Obec Fričovce, 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 § 117 cit. zákona na predloženie cenovej ponuky na Vypracovanie projektovej 
dokumentácie na stavebné povolenie „Rekonštrukcia MŠ Fričovce“. 
 

 
1.  Identifikácia verejného obstarávateľa: 

 Názov:    Obec  Fričovce 
IČO:    00327026 
DIČ:   2020543107 
Poštová adresa:  Obecný úrad, Fričovce 34, 082 37 Široké 
Zastúpený:  PhDr. Ján Mikula – starosta obce 
Tel.:   +421 51 7911119 
E-mail:   fricovce@stonline.sk  
Web:   www.obecfricovce.sk  

 
2.  Opis predmetu obstarávania: 
 Zámerom investora je zrekonštruovať budovu a vybudovať druhé nadzemné podlažie a 

vytvoriť tak nové výučbové priestory pre deti predškolského veku. V pôvodnej budove sa 
vybuduje schodisko ktoré bude slúžiť ako hlavný komunikačný koridor medzi 1NP a 2NP. Na 
prízemí sa urobí rozšírenie súčasnej kuchyňa so zázemím. Vytvoria sa priestory pre učiteľov a 
riaditeľku škôlky.  Súčasné priestory jedálne budú slúžiť ako šatňa pre deti navštevujúce 
škôlku ako aj deti zo základnej školy využívajúce priestory na stravovanie. Jedáleň vznikne 
prepojením priestorov bývalej spálne a skladu. Priestory pôvodnej prístavby budú slúžiť ako 
sklad zeleniny a technická miestnosť. Na druhom nadzemnom podlaží budú vybudované 
priestory pre zriadenie 2 samostatných tried s samostatnými spálňami, herňami a 
hygienickými priestormi. Maximálnym počet žiakov  na jednu kmeňovú triedu je 22. Na 
druhom nadzemnom podlaží sa bude nachádzať taktiež miestnosť pre učiteľov a hygienické 
priestory pre učiteľov. Vstup do budovy ostáva pôvodný.  

  
 Spoločný slovník obstarávania (CPV): 71320000-7 – inžinierske projektovanie 

 

3.  Miesto plnenia predmetu zákazky: Obec Fričovce 

4.  Predpokladaná hodnota zákazky: 19 766,67 € bez DPH 

 
5.  Rozdelenie na časti: uchádzači musia predložiť ponuku na celý predmet zákazky  

 
6.  Lehoty na uskutočnenie alebo dokončenie zákazky alebo trvanie zmluvy:  

2 mesiace od nadobudnutia účinnosti zmluvy 
 

7.  Financovanie zákazky: 
 Zákazka bude financovaná z prostriedkov verejného obstarávateľa štrukturálnych fondov 
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8.  Lehota a miesto  na predloženie ponuky:  

Poštou, resp. osobne: TENDERTEAM, s.r.o., Volgogradská 9, 080 01 Prešov, 
alebo e-mailom: galbava@tenderteam.sk  
s označením obálky, resp. predmetu e-mailovej správy „PD MŠ Fričovce, PONUKA – 
neotvárať“: 
 
v lehote na predkladanie ponúk 

 
27.04.2016 do 13:00 hod. 

 
 

 Pokyny na zostavenie ponuky: 
Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z.  

 o cenách v znení neskorších predpisov. Cenu, podľa priloženej špecifikácie uveďte bez DPH
 a  cenu s DPH. (Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH uvedie cenu konečnú a na   skutočnosť, 
 že nie je platcom DPH upozorní).  
 

Súčasťou ponuky žiadame predložiť kópiu dokladu o oprávnení poskytnúť službu vo vzťahu 
k predmetu zákazky, na ktorý predkladá uchádzač ponuku (kópia nemusí byť úradne 
overená). Takýmito dokladmi sú napr.: 

 
• živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra (predkladá fyzická 

osoba -podnikateľ, príspevková organizácia - podnikateľ), 
• výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba - podnikateľ, fyzická osoba -

podnikateľ zapísaný v obchodnom registri),  
• iné oprávnenie vydané podľa osobitných predpisov resp. ekvivalentný doklad. 

 
9.  Kritériá na hodnotenie ponúk:  

- najnižšia cena v € spolu s DPH. 
 
10.    Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:  

  
 Verejný obstarávateľ odporúča pre presnejšie stanovenie rozsahu investície obhliadku 
predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených 
ponúk, ak nebudú zodpovedať finančným možnostiam verejného obstarávateľa alebo predložené 
obchodné podmienky budú v rozpore s požiadavkami verejného obstarávateľa. 
Verejný obstarávateľ oznámi výsledok verejného obstarávania uchádzačom listom. 
 
 
Vo Fričovciach, dňa 19.04.2016 
 
S pozdravom 
 
 
           PhDr. Ján Mikula 
             starosta obce 
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