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Druh zákazky: Služby.

ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ 

I.1. Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)

Úradný názov: Obec Kútniky

IČO: 00305537

Poštová adresa: Kútniky 686

PSČ: 92901

Mesto/obec: Kútniky

Štát: Slovenská republika

Kontaktné miesto (miesta): Obecný úrad, 929 01 Kútniky č. 686

Kontaktná osoba: JUDr. František Bokros

Telefón: +421 315522317

Fax: +421 315518181

E-mail: ocukutniky@stonline.sk

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):
http://www.kutniky.home.sk

Adresa stránky profilu kupujúceho (URL):
http://www.kutniky.home.sk

Ďalšie informácie možno získať na:už uvedenej adrese a kontaktnom
mieste (miestach).

Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na:už uvedenej adrese
a kontaktnom mieste (miestach).

Ponuky budú doručené na:už uvedenú adresu a kontaktné miesto.

I.2. Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa

I.2.1. Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 
Regionálny alebo miestny orgán

Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona:

§ 6 ods. 1 písm. b).

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY 

II.1. Opis

II.1.1. Názov zákazky 
Kanalizácia obce Kútniky - vyhotovenie projektovej dokumentácie pre
stavebné povolenie, ktorá dokumentácia bude slúžiť zároveň ako
vykonávací projekt pre stavbu



II.1.2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác,
dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
c) Služby.

Kategória služby (podľa prílohy č. 2 k zákonu): 12.

a) Stavebné práce

b) Tovary

c) Služby

Hlavné miesto poskytovania služieb: Obec Kútniky; Katastrálne
územie Töböréte, Katastrálne územie Blažov, Katastrálne územie
Heďbeneéte

NUTS kód:

SK021.

II.1.3. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)

Kanalizácia obce Kútniky - vyhotovenie projektovej dokumentácie pre
stavebné povolenie, ktorá dokumentácia bude slúžiť zároveň ako
vykonávací projekt pre stavbu

II.1.4. Spoločný slovník obstarávania (CPV)

Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 71250000-5. 

II.2. Množstvo alebo rozsah zákazky

II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah

II.2.2 Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:  

Hodnota: 20 000,0000 EUR

II.3. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania

Obdobie: v mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .

Hodnota: 3

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A
TECHNICKÉ INFORMÁCIE 

III.1. Podmienky účasti

III.1.1. Osobné postavenie

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie
splnenia podmienok účasti: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti
uvedené v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie
preukáže podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní
predložením originálnych dokladov

III.1.2. Ekonomické a finančné postavenie

III.1.3. Technická alebo odborná spôsobilosť

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie
splnenia podmienok účasti: Vyžaduje sa autorizačné osvedčenie na



projektovanie vodohospodárskych a inžinierskych stavieb originál,
alebo overená kópia. Vyžaduje sa, aby uchádzač predložil referencie
potvrdené objednávateľom len za vyhotovené projekty s cenou nad
18 000,00 € bez DPH a musia byť projekty z oblasti projektovania
kanalizácií v rokoch 2009, 2010 a 2011, a platnú poistnú zmluvu
zodpovednosti projektanta

III.1.4. Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené
pracoviská

Nie.

ODDIEL IV. POSTUP 

IV.1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

IV.1.1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk 
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska: .

kritérií uvedených nižšie (kritériá na vyhodnotenie ponúk je potrebné
uviesť s ich relatívnou váhou alebo v zostupnom poradí dôležitosti, ak
nemožno z preukázateľných dôvodov uviesť ich relatívnu váhu).

1. cena za zákazku - 80 
2. počet referencií - 20 

IV.1.2. Použije sa elektronická aukcia 
Nie.

IV.2. Administratívne informácie

IV.2.1. Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný
obstarávateľ/obstarávateľ 
1/VO/11

IV.2.2. Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich
dokumentov

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k
dokumentom

Dátum: 14. 10. 2011

Úhrada za súťažné podklady: Nie.

IV.2.3. Lehota na predkladanie ponúk

Dátum: 20. 10. 2011. Čas: 12.00 h. 

IV.2.4. Podmienky otvárania ponúk

Dátum: 21. 10. 2011. Čas: 13.00 h. 

Miesto: Obecný úrad Kútniky, zasadacia miestnosť

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 

VI.1. Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ 
Nie.

VI.2. Ďalšie informácie 

VI.3. Dátum odoslania tejto výzvy 



22. 9. 2011


