
 

 
 

 
 

 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 

            ( ďalej len „Výzva“) 

 

realizovaná postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou  podľa  §117   zákona č. 343/2015  

Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

( ďalej len „ZVO“) 

 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

 

Názov:                     Gymnázium   Šrobárova 1 Košice 

Sídlo:                       Šrobárova 1, 040 23 Košice 

IČO:                      00160989 

Zastúpený:             Mgr. PaedDr. Zlatica Frankovičová, riaditeľka školy 

Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania:  Mgr. Monika Sabová 

Telefón:                   055/622 19 51 

Email:                      sabova@srobarka.sk 

 

2. Predmet zákazky 

 

2.1 Názov zákazky: 

            „Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie – Rekonštrukcia budovy 

školy“   

 

2.2 Spoločný slovník obstarávania:  

            CPV 71200000-0 Architektonické a súvisiace služby 

            CPV 71242000-6 Príprava projektov a návrhov 

 

2.3 Miesto dodania a uskutočnenia predmetu zákazky:  

            Budova Gymnázia, Šrobárova 1, 042 23 Košice. 

            Objekt  budovy Gymnázia je Národná kultúrna pamiatka – Šrobárova 1, Košice,       

            Ústredný    zoznam   pamiatkového   fondu   SR   č. 1217/0,  Mestská pamiatková   

            rezervácia   Košice,     katastrálne  územie    Stredné  mesto, Mestská pamiatková   

            rezervácia,  list vlastníctva  č. 1878,      parcelné  číslo   225/2,  226, 227,  228,  229. 

            Vlastníkom  budovy  je  Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1,       

            042 66 Košice.  Budova je v správe Gymnázia, Šrobárova 1, 042 23 Košice.       

                    

2.4 Termín plnenia a odovzdania predmetu zákazky:   

            do 60 dní od podpisu Zmluvy o dielo.  
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3. Opis predmetu zákazky a jeho obsah: 

 

 Predmetom zákazky je vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie  na 

rekonštrukcia budovy školy v rozsahu – „ Reštaurovanie uličných a dvorových fasád 

gymnázia, vrátane všetkých atikových štítov, ukončujúcich fasády a reštaurátorský 

posudok okenných výplní.“  : 

 

1. Reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie:  

 Reštaurovanie uličných a dvorových fasád gymnázia, vrátane všetkých 

atikových štítov, ukončujúcich fasády  

1.1.Umelecko - historická časť 

 Umelecko - historické zhodnotenie – 1x, 

 Archívny výskum a hľadanie analógií – 1x, 

1.2Reštaurátorská časť – prieskum 

 Sondáž, grafické zakreslenie – 1x , 

 Sondáž - stratigrafia vrstiev farebnosti povrchovej úpravy – 1x,  

 Určenie druhu a rozsahu, lokalizácia  prípadných sekundárnych vrstiev a zmien 

oproti pôvodnému architektonickému členeniu – 1x. 

             

2. Fyzikálno a chemicko - technologická časť: 

 Statický prieskum a zhodnotenie + posúdenie a zhodnotenie miery zavlhnutia 

hmoty objektu, vrátane podložia – 1x, 

 Rozbor povrchových úprav - rozbor zloženia primárnych, sekundárnych vrstiev 

a doplnkov – 6x, 

 Petrografia - rozbor kamennej hmoty jadra a povrchu, miera zasolenia hmoty a 

biokorózie, rozbor zloženia tmelov a doplnkov – 2x. 

 

3. Vyhodnotenie výskumu: 

 Vyhodnotenie výskumu, závery, výsledky a sumarizácia poznatkov, 

zhodnotenie súčasného stavu diela - textová dokumentácia – 1x, 

 Grafická a návrhová grafická dokumentácia, výkresová dok. + zameranie fasád 

- celok plášťa, jednotlivých prvkov a profilov – 1x, 

 Fotodokumentácia – 1x. 

 Dokumentácia – parè – 4x, 

 Návrh na reštaurovanie – 1x, 

 Lešenie - montáž, demontáž, prenájom – veža – 600 m2. 

  

4. Reštaurátorský posudok okenných výplní fasád objektu (formát A3): 

 Reštaurátorský posudok okenných výplní – 1x, 

 Umeleckohistorický popis a vyhodnotenie – 1x, 

 Obhliadkový výskum – 1x, 

 Inventarizácia pôvodných okenných výplní podľa typov – 1x, 

 Vyhodnotenie výsledkov výskumu – 1x, 

 Návrh postupu a technológie obnovy – 1x, 

 Posudok a inventarizácia vstupnej brány objektu – 1x, 

 Dokumentácia – parè – 4x 

 

                              

 



 

 

 Rozsah zákazky, technické   požiadavky  a parametre  sú určené touto  výzvou  a  jej     

 prílohami. Nie je možnosť rozdelenia predmetu zákazky na časti.  

 

Predmet zákazky musí byť spracovaný v súlade  s Rozhodnutiami Krajského 

pamiatkového úradu Košice číslo: KPUKE-04/2002-03/7066/VA,KD zo dňa: 

04.11.2004, následne KE-12/663-02/3204/KR zo dňa: 13.6.2012 a KPUKE – 

2019/9364-5/30454/KR zo  dňa  24.4.2019. 

 

Všetky tieto Rozhodnutia budú k dispozícií k nahliadnutiu u verejného 

obstarávateľa . 

 

Upozorňujeme, že ponuka musí byť predložená po predchádzajúcej obhliadke 

priestorov podľa  predmetu zákazky. Technickú obhliadku je možné uskutočniť 

po dohode termínu s Mgr. Monikou Sabovou na emailovej adrese 

sabova@srobarka.sk  alebo telefonicky na tel. čísle 055/622 19 51. 

 

Uchádzači vypracujú a predložia rozpočet na  základe špecifikácie v Prílohe č. 1 – 

výkaz – výmer.   

Rozpočet musí byť ocenený podľa jednotlivých položiek  a  verejný obstarávateľ 

požaduje predložiť aj  rekapituláciu celkovej ceny za celý predmet zákazky v 

požadovanom rozsahu a to v členení:     

Cena  predmetu zákazky bez DPH .............................. EUR 

DPH 20 %  ................................................................... EUR 

Cena predmetu zákazky celkom s DPH ....................... EUR 

 

4. Predpokladaná hodnota predmetu zákazky: 30 404,67 eur bez DHP 

 

5. Predkladanie cenových ponúk 

 

5.1   Cena za predmet zákazky, musí byť stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. 

o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa 

vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z.  cenách v znení neskorších predpisov, v platnom 

znení. Cena bude stanovená v mene EUR.  Uchádzač je povinný do celkovej ceny 

zahrnúť všetky náklady súvisiace s realizáciou predmetu zákazky v zmysle tejto výzvy 

a jej príloh.  Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom 

v EUR. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní.  Uchádzač predkladá ponuku 

v slovenskom jazyku. 

 

5.2   Dátum  začatia verejného obstarávania  je 17.mája 2019 a lehota na predkladanie  

ponúk je určená do 5, júna 2019  do 15.00 hod. 

 

5.3  Cenové ponuky sa doručujú v listinnej podobe osobne, poštou alebo iným 

doručovateľským subjektom v uzatvorených obálkach a označujú sa „Vypracovanie 

realizačnej projektovej dokumentácie – Rekonštrukcia budovy školy – ponuka VO -  

 

5.4 Adresa, na ktorú sa majú cenové ponuky doručiť : 

 Gymnázium  Šrobárova 1, 040 23 Košice  

 

  



 

6. Podmienky účasti uchádzača a požadované doklady ako dôkazné prostriedky 

 

6.1      §  32 Osobné postavenie, ods. 1, písm. e):  

           1. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti 

týkajúce sa osobného postavenia: 

            Je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. 

Na vyhodnotenie splnenia podmienky účasti osobného postavenia verejný 

obstarávateľ vyžaduje od jednotlivých uchádzačov predloženie dokladu o 

oprávnení podnikať v oblasti predmetu zákazky: Doklad o oprávnení podnikať v 

oblasti týkajúcej sa predmetu zákazky (Výpis zo ŽR alebo OR o oprávnení 

podnikať (v oblasti týkajúcej sa predmetu zákazky), nie starší ako 3 mesiace, 

originál alebo úradne overená kópia.  

 

           Uchádzač,  musí byť zapísaný v zozname hospodárskych subjektov a o uvedenej 

skutočnosti predloží doklad o zápise formou elektronického odpisu. Za oblasť 

týkajúcu sa predmetu zákazky verejný obstarávateľ považuje odborné činnosti 

vo výstavbe podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a 

autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov. 

 

6.2      Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť:  

            Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky 

účasti týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti a preukáže ich: 

            § 34 ods. 1 písm. g) – ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a 

odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo 

koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie 

ponúk. Odôvodnenie primeranosti podľa § 38 ods. 5: Overenie riadiacej a odbornej 

schopnosti uchádzača, potrebnej na kvalitné a plynulé plnenie zákazky. Minimálna 

požadovaná úroveň štandardov: uchádzač preukáže, že disponuje minimálne 1 

odborne spôsobilou osobou, zodpovednou za riadne zhotovenie predmetu zákazky. 

Uchádzač predložení doklad odborne spôsobilej osoby v zmysle Zákona č. 138/1992 

Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení 

neskorších predpisov, dokumentujúci odbornú spôsobilosť v oblasti predmetu 

zákazky. Dokumenty podľa bodu 6.3 výzvy na predloženie ponúk, predkladá 

uchádzač ako kópie s podpisom odborne spôsobilej osoby. 

 

6.3  Reštaurátorsky výskum a spracovanie návrhu na reštaurovanie verejný 

obstarávateľ požaduje  v súlade s § 33 pamiatkového zákona. Náležitosti 

reštaurátorskej dokumentácie verejný obstarávateľ požaduje v súlade s § 5 

Vyhlášky Ministerstva kultúry SR 253/2010 Z.z. , ktorou sa vykonáva zákon 

o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.  Návrh na 

reštaurovanie vypracúva a za jeho obsah zodpovedá osoba autorizovaná – 

Reštaurátor, ktorý je zapísaný v zozname reštaurátorov vedenom 

reštaurátorskou komorou SR a ktorý má odbornú spôsobilosť a zákonom 

stanovenú prax v požadovanom odbore podľa § 5 odsek 2 písmena a) zákona č. 

200/1994 Z. z. o Komore reštaurátorov  a o výkone reštaurátorskej činnosti jej 

členov. Verejný obstarávateľ vyžaduje od jednotlivých uchádzačov o splnení 

uvedenej skutočnosti  predložiť doklad. 

 

 

 



 

6.4       Podmienka zápisu v registri partnerov verejného sektora 

            Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky  zákona 

č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov  a je v ňom zapísaný a preukáže to. 

 

7.  Vyhodnotenie ponúk a kritérium na hodnotenie cenových ponúk  

 

7.1    Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak nesplnil všetky 

podmienky účasti a nepredložil všetky požadované doklady ako dôkazné prostriedky 

alebo poskytol nepravdivé informácie  v súvislosti s podmienkami účasti, obsah 

ktorých je požadovaný v tejto výzve a jej prílohách. 

7.2 Kritériom na vyhodnotenie   ponúk   zadávanej zákazky   bude   najnižšia celková 

cena v eurách vrátane DPH za celý predmet zákazky.  

            Po   zrealizovaní    postupu    podľa     zákona    č. 343/2015 o   verejnom   obstarávaní  

a o zmene a doplnení niektorých  zákonov verejný obstarávateľ príjme ponuku 

uchádzača s najnižšou celkovou cenou v eurách s DPH za celý predmet zákazky a   

bude  s   úspešným uchádzačom podpísaná Zmluva  o dielo.  

 7.3   Vyhodnocovanie ponúk je neverejný akt. Predpokladom úspešného vyhodnotenia 

súťaže sú ponuky uchádzačov bez nedostatkov posudzovaných podľa tejto výzvy na 

predloženie ponúk. Výsledok vyhodnotenia ponúk bude oznámený uchádzačom 

formou elektronickej komunikácie. 

7.4     Zmluva o dielo s úspešným uchádzačom bude podpísaná po odsúhlasení správnosti 

vykonania verejného obstarávania Úradom Košického samosprávneho kraja. 

             

8. Obsah ponuky 

 

8.1  Ponuka musí obsahovať: 

Ocenenie predmetu zákazky v súlade s Prílohou č. 1 (výkaz-výmer)  tejto Výzvy 

korešpondujúci s Návrhom na plnenie kritérií. 

Vyplnený doklad – Návrh na plnenie kritérií uchádzača – Príloha č. 2 Výzvy. 

Doklady preukazujúce splnenie  všetkých podmienok účasti podľa bodu 6 Výzvy. 

Podpísaný Návrh Zmluvy o dielo – Príloha č. 3 Výzvy. 

 

9. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa  

9.1.      Predmet    zákazky  bude financovaný z prostriedkov zriaďovateľa školy – Košického   

            samosprávneho     kraja.   Podmienky    financovania    a   platobné    dojednania     sú   

            špecifikované a určené v návrhu zmluvy o dielo.  

9.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať niektorú z predložených ponúk 

v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo 

budú v rozpore  s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa, ak uchádzač 

nesplní podmienky účasti, alebo predložená ponuka nebude zodpovedať určeným 

požiadavkám na predmet zákazky.  

 

10. Prílohy  

           Príloha č. 1 - výkaz – výmer, Príloha č. 2 - Návrh na plnenie kritérií, Príloha č. 3 - 

Návrh Zmluvy o dielo 

            

V Košiciach dňa 17.mája 2019 

Vypracovala: Mgr. Monika Sabová 

Schválila:  Mgr. PaedDr. Zlatica Frankovičová 


