
Výzva na predkladanie ponúk, zákazka malého rozsahu 
podľa § 1 ods. 14 zákona o verejnom obstarávaní č.343/2015 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

- Verejný obstarávateľ: Obec Tulčík 

- Sídlo: Tulčík 178 

- V zastúpení: Ing. Danka Dobranská, starostka obce 

- IČO: 00327913 

- DIČ: 2021296706 

- Kontakt: Ing. Danka Dobranská, starostka obce, tel. 0918 776 851, 051/7481249 

- E- mail: starosta@tulcik.sk 

- Webová adresa: www.tulcik.sk 

 
2. Predmet a druh zákazky 

- Názov predmetu zákazky: Projektová štúdia na realizáciu výstavby Materskej školy 

v areáli Základnej školy 

- Druh zákazky: Projektová štúdia 

 
3. Opis predmetu zákazky 

Vypracovanie projektovej štúdie s predpokladanými nákladmi na realizáciu výstavby 
Materskej školy v Tulčíku, v areáli Základnej školy, v rozsahu troch tried pre spolu 60 detí 
a k tomu patriacimi predpokladanými priestormi, bez kuchyne. Ako kuchyňa bude využitá 
kuchyňa v školskej jedálni (ďalej len ŠJ). 
Jednopodlažná budova situovaná v blízkosti budovy ŠJ s krytým, uzavretým  komunikačným 
prepojením k zadnej časti budovy ŠJ. Súčasťou štúdie je aj komunikačné prepojenie 
(chodník) smerom k ZŠ. Použité bežne dostupné technológie s dôrazom na jednoduchosť, 
úspornosť a účelnosť. 
Miesto výstavby – na parcele č. 717, k.ú Tulčík (viď príloha). 

3.1  Projektová štúdia musí obsahovať tieto informácie a výkresy:  

• Iniciály objednávateľa 

• Sprievodná správa 

• Dispozičné riešenie a pôdorys stavby v mierke 1:100 

• Konštrukčné riešenie strechy a prierez strešnou konštrukciou 

• Výkres umiestnenia budovy v rámci areálu ZŠ – širšie vzťahy 

• Vizualizácia Materskej školy v mierke 1:200 

• Pôdorys v mierke 1:200 s vyústením a napojením inžinierskych sietí do Materskej 
školy 

http://www.tulcik.sk/


• Spôsob vykurovania  

• Nároky na elektrinu, vodu, plyn v technických jednotkách za rok 

• Rozpočet stavby – predpokladané náklady stavby, bez DPH 

 

4. Obhliadka miesta 

Možnosť obhliadky miesta stavby je po dohode s p. starostkou. 

 

5. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH 

2.500,- EUR 

 

Podmienky účasti uchádzačov 

Každý uchádzač predloží aktuálnu kópiu výpisu z obchodného registra alebo zo 
živnostenského registra - nepovinné.  

 
6. Obsah ponuky uchádzača 

- Identifikácia uchádzača 

- Aktuálna kópia výpisu z obchodného registra alebo zo živnostenského registra  
- Povinne uvedené časti podľa bodu 3.1. 

- Cenová ponuka za vypracovanie štúdie 

- Možnosť osobnej prezentácie ponuky – voliteľné 

 
7. Lehota, forma a miesto na predkladanie ponúk 

Uchádzač predloží ponuku do 25.4.2022, do 12:00 hod., v tlačenej forme, v uzavretom obale 
s uvedením hesla súťaže „Výberové konanie - MŠ, neotvárať“, na Obecný úrad Tulčík 178, 
08213 Tulčík, osobne alebo prostredníctvom doporučenej poštovej zásielky.  
 

8. Kritériá vyhodnocovania ponúk 

Cena za Projektovú štúdiu .................................................       EUR x koeficient 5 = ... bodov 
Predpokladané náklady stavby MŠ v Projektovej štúdii ....        EUR x koeficient 1 = ... bodov 

------------------------ 
Súčet         ... bodov 

 
Víťazný je uchádzač s najnižším počtom bodov. 
 

9. Lehota otvárania ponúk 
 
27.4.2022 o 17:30 na Obecnom úrade v Tulčíku. 

 
10. Ďalšie informácie 

Verejný obstarávateľ bude akceptovať ponuky v zmysle uvedených podmienok. 

Konzultácie na spresnenie a bližšie ozrejmenie zadania – starostka obce Tulčík.  



11. Metóda zverejnenia 

Vyžiadanie cenových ponúk minimálne od troch uchádzačov priamo, zároveň so zverejnením 
na webovej stránke obce.  

 

12. Dôvody na zrušenie postupu zadávania zákazky z dôvodov: 

- Nebude predložená ani jedna ponuka 

- Ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti 

- Ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám v tejto 
výzve 

- Ak sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo verejné obstarávanie vyhlásené  

 
 
 
Príloha  
Mapka parcely č.717, kde uvažujeme so stavbou MŠ (blízko školskej jedálne): 
711 - objekt ZŠ 
712 - objekt školskej jedálne ŠJ 
713 - telocvičňa 

         

 


