
Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou 

IČO: 17050154  

Brezolupy č.30,  

95701 Brezolupy 

 
VÝZVA 

NA PREDKLADANIE PONÚK 
 

podľa ust. § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“). 

 
Názov zákazky:  „Projektová dokumentácia pre rekonštrukciu budovy školy a internátu – 
Brezolupy“ 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa a kontaktné miesto: 
Názov:  Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou 

              IČO:  17050154 

Kontaktná osoba:  Mgr. Jana Kupková – riaditeľka školy, 038/762 70 72 

Sídlo:  Brezolupy č.30 

Obec:  Brezolupy      

PSČ:  957 01 

  
Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
2. Predmet zákazky:  Projektová dokumentácia pre rekonštrukciu budovy školy a internátu 

- Brezolupy  
 

3. Druh zákazky:  poskytnutie služby 
 

4. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: ponuka sa požaduje predložiť na celý predmet 
zákazky. 
 

5. Podmienky účasti: Uchádzač musí preukázať osobné postavenie podľa § 32ods. 1  písm. e) 
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov t.j. musí preukázať, že: 
„ je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo 
vzťahu aspoň k jednému ,predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku alebo 
žiadosť o účasť“ 

 
6. Opis predmetu zákazky: Poskytnutie služieb – projekčné práce. 

 
Projektová dokumentácia stavby - výkresová a textová časť: 
 
Položkový rozpočet stavby bude previazaný s projektovou dokumentáciou stavby, ktorá je 
stanovená ako povinná príloha ŽoNFP pre všetkých žiadateľov, musí byť overená 
príslušným stavebným úradom.  
Všetky časti projektovej dokumentácie stavby musia byť vo vzájomnom súlade (výkresová 
časť, textová časť - technické správy a položkový rozpočet stavby ), čo znamená, že všetky 
položky uvedené v položkovom rozpočte stavby musia byť kvôli kontrole podložené vo 
výkresovej časti dokumentácie, resp. popísané v textovej časti, a naopak. 
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Za účelom rovnakého prístupu ku kontrole projektovej dokumentácie stavby ako prílohy 
ŽoNFP u všetkých žiadateľov, SO stanovuje nasledovné minimálne požiadavky na 
projektovú dokumentáciu stavby:  
1. Pri rekonštrukciách budov musí byť z projektovej dokumentácie jednoznačne zrejmý 
existujúci stav, navrhované riešenie s vyznačenými búracími prácami a musí byť priložená 
fotodokumentácia existujúceho stavu.  
2. Projektová dokumentácia obsahuje výkresovú časť, s podrobným kótovaním a 
položkovaním, konštrukčné detaily stavby, presný popis výrobkov a zariadení, skladby 
podláh, striech, výkazy výplňových konštrukcií (okien a dverí), výkazy klampiarskych, 
zámočníckych a stolárskych prvkov. Výkresová časť dokumentácie, v ktorej nie je možný 
slovný popis jednotlivých konštrukcií, je podporená textovou časťou s vysvetlením 
špecifikácie jednotlivých konštrukcií, ich častí, prvkov a detailov, ako aj popis zariadení a 
prevádzkových súborov.  
3. Požiadavky na skladbu predloženej projektovej dokumentácie pre objekty pozemných 
stavieb sú:  
a) sprievodná správa;  
b) súhrnná technická správa;  
c) celková situácia stavby (zastavovací plán);  
d) koordinačný výkres stavby;  
e) výkresová časť projektovej dokumentácie stavby a technická správa pre jednotlivé 
stavebné objekty vrátane jednotlivých profesií ako sú vykurovanie, ZTI, kanalizácia, 
plynovod, vzduchotechnika, elektroinštalácie a bleskozvod, pričom výkresová časť bude 
obsahovať výkresy výkopov a základov vrátane sklopených rezov, pôdorysy jednotlivých 
podlaží a strechy, krovu (vrátane výkazu tesárskych konštrukcií), rezy, pohľady, kompletný 
výpis výplňových prvkov, zámočníckych, stolárskych, klampiarskych výrobkov, konštrukčné 
detaily;  
f) výkresová časť projektovej dokumentácie stavby a technická správa pre prípojky 
(vodovodná, kanalizačná, elektrická, plynová), vrátane pozdĺžnych rezov, priečnych rezov a 
šácht;  
g) energetické posúdenie stavby (tepelno-technický výpočet);  
i) požiarna bezpečnosť budovy;  

 
Povinné vyčíslenie údajov v rámci projektovej dokumentácie pre 2. etapu, tvoria prílohu č. 
1 tejto zmluvy – Technické a environmentálne ukazovatele. Taktiež je v PD v časti 
tepelnotechnický posudok potrebné uviesť nasledovné údaje: 
 
Spotreba energie po realizácii prác      MWh/rok 
Spotreba energie pred realizáciou      MWh/rok 
Zníženie spotreby energie       kWh/rok 
Zníženie POTREBY energie v budove      kWh/rok 

 
Projektová dokumentácia musí byť v rozsahu – realizačná, odovzdávajp sa 3 ks original v 
tlačenej forme + potrebujeme aj elektronickú formu – výkresy v pdf, správy vo worde a 
rozpočty v exceli. 
 
Energetické hodnotenie budovy 
 
Musí byť vypracované pre všetky miesta spotreby a musí byť vyslovene uvedené 
zatriedenie budovy do ENERGETICKEJ TRIEDY – podľa celkovej potreby energie a podľa 
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globálneho ukazovateľa energie – PRIMÁRNA ENERGIA. Celkové energetické hodnotenie by 
malo byť takmer na úrovni Energetického certifikátu 
 
Energetické hodnotenie musí byť spracované v zmysle vyhlášky 364/2012 – príloha č. 3. 
Musí obsahovať posúdenie 4 miest spotreby: 
-      Kúrenie 
- Ohrev TUV 
- Vetranie a chladenie 
- Osvetlenie 
 
Budovy by mali byť minimálne NÍZKOENERGETICKÉ – kategória A1, ani jedno miesto 
spotreby nesmie byť horšie ako B!!! Cieľom je preukázať, že návrh ide NAD rámec platnej 
legislatívy, dôležité je byť pod hornou hranicou energetickej triedy B aspoň o 1 kWh. 
Okná – minimálne trojsklo. 

 
Prílohou je tabuľka č. 11 a 14 , ktorá musí byť vyplnená vo formáte excel a zároveň aj 
súčasťou projektovej dokumentácie. 
PD bude vyhotovená v 6 exemplároch + 1x na CD (formát PDF a rozpočet a výkaz výmer vo 
formáte excel). Projektová dokumentácia resp. architektonické riešenie bude odsúhlasené 
objednávateľom.   

 
7. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 

71242000-6 – Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov 
 

8. Predpokladaná hodnota zákazky: 17 683,33 EUR bez DPH  
 

9. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky: Kompletná projektová dokumentácia 
vyhotovená v 6 exemplároch + 1x na CD (formát PDF a rozpočet a výkaz výmer vo formáte 
excel). 
 

10. Miesto dodania predmetu zákazky:  
ZŠI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, 957 01 Brezolupy 30 
 

11. Variantné riešenie:  neumožňuje sa 
 

12. Obhliadka miesta: V prípade záujmu je nutné si obhliadku dohodnúť na hore uvedenom 
kontaktnom mieste. Účasť na obhliadke je nepovinná a záujemca, ktorý sa nezúčastni 
obhliadky môže predložiť ponuku 
 

13. Lehota a miesto na predloženie ponúk: 02. 08. 2016 do 11:00 hod 
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: 

 
MP Profit PB, s.r.o., Hliníky 712/25, 017 01 Považská Bystrica 
 
V prípade osobného doručenia uchádzači odovzdajú ponuku do podateľne a to v pracovných 
dňoch od 9.00 hod. do 14.00 hod.  
 

14. Spôsob predkladania ponúk: Ponuky je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke poštou, 
kuriérom alebo osobne v súlade s bodom 11. Ponuky  budú predkladané v slovenskom 
jazyku.  
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Cena bude vyjadrená v mene Eur bez DPH a spolu s DPH  (v prípade ak uchádzač nie je 
platcom DPH, uvedie túto skutočnosť v ponuke) 
 
Označenie obálky v prípade poštového alebo osobného doručenia: 
   

„Projektová dokumentácia - Brezolupy“ 
 

15. Kritérium vyhodnotenia ponúk:  
Jediným kritériom je najnižšia cena za služby podľa výzvy a prílohy Návrh na plnenie kritérií a 
Rozhodujúca je cena v Eur s DPH. V prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude 
posudzovaná cena celkom. 

16. Lehota viazanosti ponúk: 31. 10. 2016 
 

17. Obsah ponuky: 
 

- Cenová ponuka:Uchádzač predloží svoju ponuku v troch origináloch, ktorá obsahuje: 
 

 Vyplnený spôsob určenia ceny– príloha č. 1 tejto výzvy 
 Dôkaz o oprávnení podnikať v predmete zákazky –originál, fotokópia alebo 

vytlačený z internetu.  (Obchodného registra alebo živnostenského 
registra). 

 
18. Otváranie ponúk:  

Otváranie ponúk je neverejné.  
Otváranie ponúk sa uskutoční  dňa 02. 08. 2016 o 12:00 hod 

 
19. Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov Verejného 

obstarávateľa a zo zdrojov Európskej únie a štátneho rozpočtu 
 

20. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:  
Verený obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov: 
 
- nebude predložená žiadna ponuka, 
- predložená ponuka nebude zodpovedať určeným požiadavkám, 
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie. 

 
Prílohy: 
Príloha č. 1 – Spôsob určenia ceny 
Príloha č. 2 – Návrh zmluvy  
Príloha č. 3 – Tabuľka č. 11 
Príloha č. 4 – Tabuľka č. 14 
 
 
V Brezolupoch, dňa 25. 07. 2016 

 

 

_____________________________ 

Mgr. Jana Kupková – riaditeľka školy 


