
 

 
 

 
 

 

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 

skladových ( nebytových) priestorov – zmena účelu využitia budovy na výchovno-

vzdelávací proces“ 
 

2.2 Spoločný slovník obstarávania:  

            CPV 71320000-7  Inžinierske projektovanie 

 

2.3 Miesto dodania a uskutočnenia predmetu zákazky:  

            Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice   

                    

2.4 Termín plnenia a odovzdania predmetu zákazky:   

            Vypracovanie projektovej dokumentácie 150 dní 

            Vypracovanie inžinierskej činnosti 90 dní  
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3. Opis predmetu zákazky a jeho obsah: 

 

 Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie  k zmene užívania 

stavby na Šrobárovej ulici č. 1 v Košiciach pre potreby stavebného povolenia 

a následného verejného obstarávania na výber dodávateľa stavby, vrátane oceneného  

a neoceneného  výkazu  výmeru. 

            Opis  predmetu  zákazky  (podrobná  špecifikácia a  rozsah  predmetu  zákazky)  je  

uvedený  v prílohe č.  1 tejto výzvy 

            Vyhotovenie PD sa vyžaduje v rozsahu nevyhnutnom pre stavebné povolenie podľa 

zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 

predpisov a pre jej využitie pre uskutočnenie verejného obstarávania podľa zák. č. 

343/2015 Zz. v platnom znení. 

 

            Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie  požadujeme v rozsahu: 

   A.  Sprievodná správa 

 B. Súhrnná technická správa 

       B1. Protipožiarna ochrana objektov 

       B2. Statické posúdenie stavby 

       B3. Energetické projektové hodnotenie 

            C1. Situácia stavby 

            C2. Koordinačná situácia stavby 

D.  Zameranie pôvodného stavu budovy 

E.  Stavebné objekty: 

       E1. Hlavná budova 

       E1.1. Architektonicko-stavebné riešenie 

          Časť – projekt búracích prác 

          Časť – Projekt rekonštrukcie budovy 

                    E1.2. Statika stavby 

                    E1.3. Časť zdravotechnika 

                    E1.4. Elektroinštalácia a bleskozvod 

                    E1.5. Vykurovanie 

  E1.6. Vzduchotechnika 

  E1.7. Slaboprúdy 

  E2. Vodovodná prípojka 

  E3. Kanalizačná prípojka 

  E4. Elektrická prípojka 

  E5. Terénne úpravy  a odvod dažďových  vôd zo strechy stavby 

F.   Rozpočet a výkaz – výmer 

G.   Zabezpečenie stavebného a územného konania  –  inžinierska činnosť 

                              

            Projektovú     dokumentáciu    obnovy    a    projektovú     dokumentáciu     úprav     

            nehnuteľnosti  v  Pamiatkovom   území     môže     spracovať   len fyzická    osoba        

            autorizovaná   podľa  osobitného  predpisu v zmysle  § 32 odseku 8 pamiatkového   

            zákona. 

  

            Novo   vybudované   priestory   musia   prezentovať   formálny   súlad   s okolitou   

             historickou architektúrou.                         

 



 

 

            Vypracovanie   realizačnej   projektovej   dokumentácie    musí  byť vypracované     

            v súlade  s   Rozhodnutím   Krajského   pamiatkového   úradu  v   Košiciach, číslo   

            konania   KPUKE-2021/7338-06/33376/VA,DU  zo   dňa   29.4.2021,   ktoré   bude   

            súčasťou verejného obstarávania. 

 

           

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

 prílohami. Nie je možnosť rozdelenia predmetu zákazky na časti.  

 

Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom vykonať obhliadku miesta plnenia 

predmetu zákazky za účelom získania informácií pre spracovanie a predloženie 

ponuky. Záujemca môže prostredníctvom e-mailovej  adresy verejného 

obstarávateľa sabova@srobarka.sk alebo telefonicky na tel. čísle 0904813512  

požiadať o vykonanie obhliadky miesta plnenia predmetu zákazky. Vykonanie 

obhliadky nie je povinné.  

 

 Uchádzači predložia cenu za predmet zákazky v požadovanom rozsahu a členení:  

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

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

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

Táto cena bude konečná a musí zahŕňať všetky súvisiace náklady a výdavky 

uchádzača  spojené  s  dodaním  predmetu  zákazky. 

 

Uchádzači vypracujú a predložia cenu za predmet zákazky v Prílohe č. 2 – Návrh 

plnenia kritérií. 

 

4. Predpokladaná hodnota predmetu zákazky: 60 600,00 eur bez DPH 

 

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      Verejný obstarávateľ neumožňuje predložiť variantné riešenia.  Ak   súčasťou   cenovej   

ponuky   bude   aj   variantné   riešenie,   toto nebude   zaradené   do   procesu     

zadávania  zákazky  s nízkou  hodnotou,  nebude  vyhodnocované  a bude sa  naň  

hľadieť akoby  nebolo predložené. 

 

5.3   Dátum  začatia verejného obstarávania  je 6.9.2021 a lehota na predkladanie  ponúk je 

určená do 30.9.2021 do 12.00 hod. 

 

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

doručovateľským subjektom v uzatvorených obálkach a označujú sa „Vypracovanie 

realizačnej projektovej dokumentácie– ponuka VO – neotvárať“. 
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5.5 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):  

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

účasti  týkajúce  sa   osobného postavenia: e) je oprávnený dodávať tovar, 

uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.    Splnenie podmienky účasti 

preukazuje uchádzač v čase predkladania ponuky čestným    vyhlásením,   ktoré   je   

súčasťou   formulára   „Návrh   na   plnenie   kritéria   – vzor“.   Verejný                           

obstarávateľ  splnenie  podmienky  účasti  overuje  v čase  predloženia  ponuky  

prostredníctvom      verejne dostupných informačných zdrojov. 

 

           § 32 Osobné postavenie, ods. 1 písm. f):    
           Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 

ods. 1 písm.  f)  zákona  o verejnom  obstarávaní.  Splnenie  podmienky  účasti  

preukazuje  uchádzač  v čase predkladania ponuky čestným vyhlásením, ktoré je 

súčasťou súťažných podkladov.   Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov 

zúčastnená vo verejnom obstarávaní, preukazuje                 splnenie podmienok účasti 

týkajúce sa osobného postavenia, za každého člena skupiny osobitne, oprávnenie 

dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen    

skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. 

 

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.  a) –  zoznamom  dodávok  tovaru  alebo  poskytnutých  služieb  

za  predchádzajúce  tri  roky  od  vyhlásenia  verejného  obstarávania  s uvedením  

cien,  lehôt  dodania  a  odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol 

verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO.       

            Odôvodnenie  primeranosti  podľa  §  38  ods.  5:  Overenie  skúsenosti  uchádzača 

s uspokojivým   poskytovaním  porovnateľných služieb ako je predmet zákazky. 

Minimálna požadovaná úroveň štandardov: uchádzač preukáže realizáciu minimálne 

           1 zákazky v hodnote predpokladanej hodnoty zákazky, rovnakého alebo obdobného 

charakteru ako je predmet  zákazky,  obsahujúcu  identifikáciu    zákazky,  cenu  a  

dátum  ukončenia,  meno, priezvisko  a  telefonický  kontakt  osoby,  u  ktorej  si  

verejný  obstarávateľ  môže  overiť pravdivosť predložených informácií. 

 

 

 

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     Verejný    obstarávateľ    si    vyhradzuje    právo    zrušiť    predmetné    verejné    

obstarávanie    ak    sa  naplnia skutočnosti  podľa §  57  zákona  o  verejnom  

obstarávaní  a  v  prípade,  že najnižšia cenová ponuka presiahne finančné možnosti 

verejného obstarávateľa. 

             

8. Obsah ponuky 

 

8.1  Ponuka musí obsahovať: 

Ocenenie predmetu zákazky v súlade s Prílohou č. 1 – Opis predmetu zákazky. 

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

Doklady preukazujúce splnenie  všetkých podmienok účasti podľa bodu 6 Výzvy. 

Podpísané Čestné vyhlásenie 

 

9. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa  

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

            samosprávneho kraja. 

             

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 – Opis predmetu zákazky,  

           Príloha č. 2 – Návrh na plnenie kritérií, 

           Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie, 

           Príloha č. 4 -  Návrh Zmluvy o poskytnutí služby 

            

            

V Košiciach dňa 3.9.2021 

Vypracovala: Mgr. Monika Sabová 

Schválila:  Mgr. PaedDr. Zlatica Frankovičová 


