
Výzva na predloženie cenovej ponuky 

podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov: Štatistický úrad Slovenskej republiky (ďalej len „ŠÚ SR“) 
IČO: 00166197 
Sídlo: Miletičova 3, 824 67 Bratislava 
Kontaktná osoba: Mgr. Jana Petrikovičová 
Telefón: 038/5420289 
Fax: 038/5420289 
Elektronická pošta: jana.petrikovicova@statistics.sk 
Internetová adresa: www.statistics.sk 

 

2. Predmet zákazky 

Vypracovanie projektovej dokumentácie obnovy národnej kultúrnej pamiatky – Kaštieľ 
v Klátovej Novej Vsi  
 
 

3. Opis predmetu zákazky (podrobné vymedzenie predmetu zákazky)   

3.1 Vypracovanie projektovej dokumentácie na odstránenie pretrvávajúcej závady zatekania 
stropu spojovacieho traktu krídla v úrovni prízemia, ktorý je prechodnou chodbou 
spájajúcou dve krídla kaštieľa, vrátane úpravy bezprostredného okolia obnovovaných 
častí a  opravy balkóna izby z dôvodu zatekania vody do interiéru Kaštieľa. 

3.2 Kaštieľ v Klátovej Novej Vsi je národnou kultúrnou pamiatkou v správe Štatistického 
úradu SR. Projektová dokumentácia obnovy (opravy) kaštieľa musí byť spracovaná  
podľa § 32 ods. 4 č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších 
predpisov (ďalej len  „pamiatkový zákon“). Projektová dokumentácia musí komplexne 
riešiť spôsob sanácie a úprav spojovacieho krídla a balkóna, vrátane úprav 
bezprostredného okolia obnovovaných častí. Projektová dokumentácia musí byť 
vypracovaná v súlade s § 38 ods. 8 pamiatkového zákona, t. j. môže ju spracovať len 
fyzická osoba autorizovaná podľa osobitného predpisu.  

3.3 Pri vypracovaní projektovej dokumentácie musí uchádzač dodržať podmienky uvedené 
v rozhodnutí Krajského pamiatkového úradu Trenčín, pracovisko Prievidza, ktoré bude 
uchádzačovi predložené pri obhliadke objektu kaštieľa podľa bodu 8 tejto výzvy. 

3.4  Verejný obstarávateľ požaduje aj zabezpečenie technického dozoru pri výkone prác, 
ktoré budú realizované na základe projektovej dokumentácie.  

 

 

4. Rozdelenie predmetu zákazky na časti 

Nie 
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5. Spoločný slovník obstarávania (CPV)  

Hlavný predmet:  

71200000-0 Architektonické a súvisiace služby  

71250000-5 Architektonické a inžinierske služby a dozor 

 

6. Typ zmluvy 

6.1. Objednávka v zmysle predmetu zákazky uvedeného v bode 3 tejto výzvy. 

 

 

7. Miesto realizácie predmetu zákazky: 

Školiace stredisko ŠÚ SR v Klátovej Novej Vsi, Kaštiel č. 177, Klátova Nová Ves. 

 

8. Obhliadka miesta realizácie predmetu zákazky 

Verejný obstarávateľ umožňuje a odporúča vykonať obhliadku miesta realizácie zákazky, 
aby si záujemcovia sami overili a získali informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu 
a spracovanie ponuky. Výdavky spojené s obhliadkou objektu idú na ťarchu záujemcu. 

Kontaktná osoba: 

Mgr. Jana Petrikovičová, tel.: 038/5420289, mobil: 0918 964 135 

e-mail: jana.petrikovicova@statistics.sk, 

Záujemca dohodne termín obhliadky miesta plnenia predmetu zákazky, minimálne jeden deň 
vopred s kontaktnou osobou. 

 

9. Termín plnenia predmetu zákazky 

9.1  Vypracovanie projektovej dokumentácie do  21 dní od doručenia objednávky úspešnému 
uchádzačovi. 

9.2 Technický dozor pri výkone prác do právoplatného ukončenia prác. 

 

10. Cena, mena a spôsob stanovenia ceny predmetu zákazky 

10.1 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za predmet zákazky, uvedená v cenovej 
ponuke, bude vyjadrená v eurách. 

 
10.2 Navrhovaná zmluvná cena za predmet zákazky musí byť stanovená podľa zákona NR 

SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 
 
10.3 Celková cena bude stanovená v eurách bez DPH a s DPH. Cena musí obsahovať 

všetky náklady spojené s poskytnutím predmetu zákazky. 
 
10.4 Ak uchádzač nie je platiteľ DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na 

skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní v ponuke. 
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11. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky 

11.1 Predmet zákazky bude financovaný zo zdrojov štátneho rozpočtu verejného 
obstarávateľa. 

11.2 Splatnosť faktúr bude minimálne 21 dní od ich doručenia verejnému obstarávateľovi. 

11.3 Verejný obstarávateľ nebude poskytovať preddavky ani zálohové platby. 

 

12. Podmienky účasti 

12.1 Uchádzačom môže byť právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá predloží originál 
alebo kópiu dokladu o oprávnení uskutočniť služby, v ktorom musí byť zapísaný 
predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na uskutočnenie požadovaného predmetu 
zákazky.  

12.2 Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač predložil autorizačné osvedčenie, 
v ktorom bude uvedené jeho zapísanie do zoznamu autorizovaných architektov podľa 
zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a 
autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov. 

12.3 V prípade ak úspešný uchádzač predloží neoverené kópie dokladov uvedených v 
bodoch 12.1 a 12.2, predloží verejnému obstarávateľovi pred vystavením objednávky 
doklady týchto dokladov k nahliadnutiu. 

  

13. Obsah cenovej ponuky 

Cenová ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať: 

- identifikáciu uchádzača (názov alebo obchodné meno uchádzača, adresu, sídlo, 
meno a funkciu štatutárneho orgánu, IČO, DIČ, prípadne telefónne číslo, faxové číslo, 
meno priezvisko kontaktnej osoby, jej telefónne číslo, adresu elektronickej pošty), 

- doklady podľa bodu 12 tejto výzvy, 

- návrh uchádzača na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom (príloha č. 1 
tejto výzvy),  

- čestné vyhlásenie uchádzača podľa prílohy č. 3 tejto výzvy, 

 

14. Lehota a miesto na predloženie cenovej ponuky 

Lehota na predloženie cenových ponúk: do: 07. 03. 2015 čas: 10:00 h. 

Adresa, na ktorú sa majú cenové ponuky doručiť: 

Názov: Štatistický úrad SR 
Adresa: Miletičova 3 

Obec (mesto): Bratislava 

PSČ: 824 67 

Kontaktná osoba: Mgr. Jana Petrikovičová 

Telefón: 038/5420289, mobil: 0918 964 135 

E-mail: jan.marcek@statistics.sk 
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Ponuky vypracované podľa bodu 13 tejto výzvy môžu byť doručené verejnému 
obstarávateľovi poštou alebo osobne, prípadne naskenované vo forme pdf a zaslané na 
adresu uvedenú v tomto bode. 

15. Kritériá na hodnotenie cenových ponúk 

15.1  Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena v eurách s DPH. 

15.2 Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorého ponuka bude obsahovať najnižšiu 
celkovú cenu v eurách s DPH za celý predmet zákazky definovaný v bode 3. 

 

16. Vyhodnotenie cenových ponúk 

Verejný obstarávateľ vyhodnotí predložené cenové ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek 
verejného obstarávateľa na predmet zákazky. Vyhodnotenie ponúk je neverejné. 

 

17. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia cenových ponúk 

Každému uchádzačovi, ktorého cenová ponuka bola vyhodnotená, bude bezodkladne 
zaslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia cenových ponúk. 

Úspešnému uchádzačovi bude zaslané oznámenie, že jeho ponuka bola prijatá. 

18. Obchodné podmienky 

18.1. Uchádzač vypracuje  projektovú dokumentáciu obnovy (opravy) kaštieľa podľa § 32 
ods. 4 č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov 
(ďalej len  „pamiatkový zákon“). Projektová dokumentácia musí komplexne riešiť 
spôsob sanácie a úprav spojovacieho krídla a balkóna, vrátane úprav bezprostredného 
okolia obnovovaných častí. 

18.2. Projektová dokumentácia bude vypracovaná v 6 vyhotoveniach. 

18.3. Verejný obstarávateľ umožňuje čiastkovú fakturáciu, a to: 

- za vypracovanie projektovej dokumentácie, 

- za technický dozor  pri realizácii prác. 

18.4. Verejný obstarávateľ neposkytne preddavok ani zálohu. 

18.5. Úhrada dohodnutej ceny sa uskutoční na základe faktúr vystavených uchádzačom po 
dodaní projektovej dokumentácie a po realizácii prác na obnove (oprave) budovy. 

18.6. Termín splatnosti faktúr je 21 dní od dňa ich doručenia verejnému obstarávateľovi. 

18.7. Pri omeškaní dodania projektovej dokumentácie je dohodnutá zmluvná pokuta vo 
výške 0,05 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania. 

18.8. Pri omeškaní platby faktúry je dohodnutý zmluvný úrok z omeškania vo výške 0,05 % z 
fakturovanej sumy za každý deň omeškania. 

18.9. Obchodné vzťahy vyplývajúce z tejto výzvy sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka. 

 

 



Príloha č. 1 výzvy 

 
NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA URČENÉHO VEREJNÝM 

OBSTARÁVATEĽOM NA VYHODNOTENIE PONÚK 

 

 

1. Meno resp. obchodné meno uchádzača: 

 

2. Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: 

 

3. Názov predmetu zákazky: Vypracovanie projektovej dokumentácie obnovy národnej 
kultúrnej pamiatky – Kaštieľ v Klátovej Novej Vsi 

 

 

(ceny uvádzané v eurách na dve desatinné miesta) 

 

Názov 
Cena v EUR 

bez DPH 
DPH 

Celková cena v EUR 
s DPH 

Vypracovanie projektovej 
dokumentácie v šiestich 
vyhotoveniach 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

Technický dozor pri výkone prác 

   

SPOLU 

   

 

 

 

 

Zodpovedná osoba 

Meno: 

Podpis: ...................................... 

 

Dátum: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Príloha č. 2 výzvy 

 

VYHLÁSENIA UCHÁDZAČA 

 

Uchádzač ((obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO uchádzača, zastúpený meno/mená a 

priezvisko/priezviská, (ak ide o právnickú osobu), meno, priezvisko, miesto podnikania, údaj 

o zápise, IČO uchádzača(ak ide o fyzickú osobu,)) týmto vyhlasuje, že: 

 

- súhlasí s podmienkami uvedenými vo výzve na predkladanie cenových ponúk na predmet 
zákazky: Vypracovanie projektovej dokumentácie obnovy národnej kultúrnej 
pamiatky – Kaštieľ v Klátovej Novej Vsi 

 

- je dôkladne oboznámený s celým obsahom výzvy a obchodnými podmienkami uvedenými 
v bode 18 výzvy,  

 

- všetky doklady, dokumenty, vyhlásenia a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné, 

 

- predkladá iba jednu cenovú ponuku. 

 
 

 

 

v..........................................dňa...........................                   .................................................. 

                                                         podpis 

 

doplniť podľa potreby 

 

 

 

 

 


