
Výzva na predloženie ponuky 

 

Verejný obstarávateľ Obec Drahovce, Obecný úrad, Hlavná 429/127, 922 41 Drahovce,  IČO 
00312461, DIČ : 2020530864 pripravuje rekonštrukciu objektu súčasnej požiarnej  zbrojnice 
dobrovoľného HaZZ , ktorá je v zlom technickom stave a bez sociálnych priestorov. Z toho 
dôvodu zabezpečuje prípravu projektovej dokumentácie na túto akciu pri ktorej sa výhľadovo 
uvažuje s nadstavbou požiarnej zbrojnice bytmi. 

1/ Predmet zákazky: 

Rekonštrukcia a prístavba Požiarnej zbrojnice Drahovce - Projektová dokumentácia. 

 Služba, kategória 17, referenčné číslo CPC od 70300000-4 do 70340000-6 

3/ Hlavné miesto poskytovania služieb: 

 Obec Drahovce, objekt Požiarnej zbrojnice 

4/ Stručný popis zákazky:  

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre : 

� Projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie 
� Realizačný projekt vrátane rozpočtu 

 
Predpokladaný rozsah prác 

• Zameranie súčasného stavu objektu – podklad pre projektové riešenie 

• Návrh riešenia 
• Projekt stavby pre stavebné povolenie a realizáciu 
• Rozpočet 

• Inžinierska činnosť pre vydanie stavebného povolenia 
 

5/ Predpokladaná hodnota zákazky:  

8 300,- € bez DPH . . 

6/ Požiadavky na dodávku 

V ponuke uchádzač navrhne časový harmonogram postupu prác tak, aby projekt pre stavebné 
povolenie a realizáciu zabezpečoval v nasledovných termínoch: 

Do  12.07.2017 

Ďalšie požiadavky verejného obstarávateľa: 



Z pôvodného objektu požiarnej zbrojnice bude odstránená šikmá strecha a strop stavby 
z dôvodu malej svetlej výšky a objekt bude rozšírený o prístavby za účelom vytvorenia šatní, 
sociálnych zariadení a prevádzkových priestorov podľa súčasných požiadaviek. 

Stavebno – technické riešenie a nová plochá strecha stavby  bude prispôsobená požiadavke 
pre výhľadové riešenie nadstavby ďalších podlaží.  

  7/ Podmienky účasti: 

 Predkladania ponúk sa môžu zúčastniť všetci uchádzači, ktorí sú oprávnení  poskytovať danú 
službu a majú skúsenosti /s projektovými prácami obdobného charakteru/ s dodávkou  
obdobných služieb. Vyžaduje sa  predloženie dokladov na oprávnenie dodávať požadované 
služby.  

  Ponuku, teda cenu za kompletnú dodávku uchádzač predloží v členení: 

 Cena bez DPH: 

DPH: 

Cena celkom: 

Za  celú dodávku diela. 

Úspešným uchádzačom bude uchádzač s najnižšou cenou celkom. Úspešného uchádzača 
vyzve verejný obstarávateľ pred podpisom Zmluvy o dielo na predloženie vyššie uvedených 
dokladov o oprávnení uvedených v bode 7. 

Predloženie ponuky vyžaduje obhliadku miesta dodania prác, ako aj konzultáciu so 
zástupcom verejného obstarávateľa/starostom obce Drahovce/ 

8/ Trvanie zmluvy : podľa dohody pri splnení vyššie uvedenej požiadavky verejného 
obstarávateľa 

9/ Lehota na predkladanie ponúk:  

 15.06.20174 do 12,00 hod elektronicky .na adresu zástupcu verejného obstarávateľa: 
nyxsro@gmail.com 

10/ Dátum zverejnenia:  Výzva je zaslaná  trom vybraným záujemcom na predloženie ponúk 
dňa 07.06.2017. 

 

 

Vypracoval: Ing. Milan Kakalík , zástupca verejného obstarávateľa 

Dňa. 06.06.2017 

 


