
Výzva na predloženie ponuky 
na zákazku s nízkou hodnotou 

 
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov na : 
                                             
 
„Projektová dokumentácia, autorský doh ľad a inžinierska činnos ť na zateplenie budov 

ZŠ Borodá čova“ 
 

1) Identifikácia verejného obstarávate ľa:  
Názov:   ZŠ Borodáčova   
Sídlo:   Borodáčova 2  
PSČ :   821 03 Bratislava 
Mesto/obec:  Bratislava 
Štát:   Slovenská republika 
IČO:   31780784    

 vo veciach zmluvných: Mgr. Bc. Martin Kotyra, PhD., tel.. 02/4363089 
   e-mail:  riaditel@borodacova.sk 

    
2) Typ zmluvy:  
      Druh zákazky: Zákazka na poskytnutie služby 
      Objednávka 
 
3) Miesto a termín dodania: 

Miesto: Základná škola v Mestskej časti Bratislava – Ružinov : 
 ZŠ Borodáčova, Borodáčova 2, 821 03 Bratislava – objekt je zapísaný na liste 
vlastníctva č. 4405, súpisné číslo 3113, k. ú. Ružinov 
Objekt základnej školy je vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava – Ružinov. 
Termín dodania:  
Projektová činnosť: 
Lehota na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu 
realizačného projektu sú 4 týždne od doručenia objednávky. 
Inžinierska činnosť 
Lehota na vybavenie ohlásenia / stavebného povolenia  s vyjadreniami od dotknutých 
príslušných úradov a organizácií je podľa platnej legislatívy.     
Autorský  dohľad: 
Podľa potreby koordinácia autorského dohľadu projektanta s dodávateľom stavby počas 
celej doby realizácie stavby. 
 

4) Predmet zákazky: 
4.1.  Popis budov: 

Základná škola sa skladá z dvoch pavilónov, štvorpodlažný pavilón „A“ hlavná             
budova a dvojpodlažný pavilón „B“ telocvičňa s vnútorným átriom, obe bez suterénu.  
Pavilóny školy sú murované z priečne dierovaných tehál s prefabrikovanými stropmi. 
Vonkajšia fasáda je opatrená brizolitovou omietkou vcelku vyhovujúcej kvality,             
s porušením asi na 10 % plochy. Sokel je z betónového obkladu a vystupuje oproti 
fasáde o 30-40 mm  Strechy sú ploché, nezateplené. V pavilóne „B“ je potrebné počítať 
so zateplením obvodových stien v átriu. Okenné a dverné výplne sú nové, plastové, 
vrátane vonkajších parapetov.  
 
 
 
 



Projektovú dokumentáciu požadujeme dodať rozčlenenú na časti „A“ (hlavná 
budova) a „B“ (telocvičňa). Projektová dokumentácia bude riešiť samostatne v časti „A“ 
a samostatne v časti „B“ zateplenie fasády, zateplenie strechy, klampiarske práce, 
odkvapový systém, bleskozvod, všetky detaily potrebné k realizácii komplexného 
zateplenia budov s rozpočtom a výkazom výmer. 
Objednávateľ poskytne projektantovi pôvodnú dokumentáciu, ktorú má k dispozícii 
v tlačenej podobe a pôdorysy v dwg  ako podklad na domeranie objektov. 
 

4.2.  Rozsah zákazky: 
 -  zameranie objektu v potrebnom rozsahu 
 - obhliadnuť objekt, zistiť stupeň degradácie, posúdiť jestvujúci stav povrchovej úpravy 
obvodového plášťa a striech 
 - navrhnúť spôsob zateplenia  obvodových stien na základe teplo – technického 
posudku v zmysle platných predpisov s ohľadom na protipožiarnu bezpečnosť a členitosť 
pôvodnej fasády, zohľadniť konštrukcie, ktoré sú aktuálne umiestnené na fasáde 
- navrhnúť spôsob zateplenia strechy  s návrhom zateplenia na základe teplo – 
technického posudku v zmysle platných predpisov s ohľadom na protipožiarnu 
bezpečnosť  
-   vypracovať teplo-technický posudok 
-   riešiť okenné parapety s ohľadom na hrúbku zateplenia 
-   riešiť klampiarske výrobky, oplechovanie atiky, dažďové zvody 
-   bleskozvod – návrh nového v zmysle platných noriem a vyhlášok, revízna správa 
-   demontáž a spätná montáž upravených mreží na oknách  na budove telocvične 
-  v časti POV uviesť množstvo a kategóriu stavebného odpadu zo stavebných a búracích       
prác 
 

4.3. Rozsah projektovej dokumentácie: 
            Projektovú dokumentáciu – realizačný projekt požadujeme v rozsahu § 9 vyhlášky č.  
            453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.  
            Projektová  dokumentácia bude vyhotovená v 6 vyhotoveniach v tlačenej forme,  
            vrátane rozpočtov, výkazu – výmer a 1 krát  kompletnú dokumentáciu na CD nosiči  
            vo formáte pdf, dwg a výkaz výmer v xls. 
            - súhrnná  a sprievodná správa   

- celková situácia stavby 
- teplo-technický posudok 

            - stavebná časť,  technická správa, riešenie detailov, farebný návrh fasády 
            - statika a konštrukčná časť 
            - protipožiarne zabezpečenie stavby 
            - projekt organizácie výstavby 
 - bleskozvod 
            - položkový rozpočet s výkazom výmer 
            - zadanie s výkazom výmer 
 
 4.4  Rozsah inžinierskej činnosti:  

Pre výkon inžinierskej činnosti požadujeme komplexné služby v rozsahu platnej        
legislatívy, vrátane zapracovaní stanovísk dotknutých orgánov do projektovej        
dokumentácie.  
 

4.5  Rozsah autorského doh ľadu:  
Vykonávanie autorského dohľadu projektanta počas realizácie zateplenia základnej školy 
v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných 
stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov počas  realizácie stavebných prác. 
 
 

              



5) Podmienky ú časti – požadované doklady odbornej spôsobilosti: 
5.1. Osobné postavenie: 
Uchádzač preukáže, že je oprávnený uskutočňovať službu predmetu zákazky  
predložením kópie výpisu z obchodného registra alebo živnostenského listu a kópie 
osvedčenia o odbornej spôsobilosti v zmysle zákona NR SR č. 138/ 1992 Z.z. v znení 
neskorších zmien a doplnkov, s originálom pečiatky a podpisom odborne spôsobilej 
osoby. 
Ďalej uchádzač predloží údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii 
osôb zodpovedných za poskytnutie služby (autorizačné osvedčenie SKSI/SKSA – A1 
alebo A2 alebo I1). 
5.2. Technická alebo odborná spôsobilosť 
Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač predložil zoznam minimálne troch 
poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky rovnakého alebo podobného charakteru 
ako je predmet zákazky s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov. Predložený 
zoznam bude obsahovať aj stručný opis zákazky, meno a tel.číslo kontaktnej osoby 
zmluvného partnera/odberateľa.  

 
6) Predpokladaná hodnota zákazky : 

Do 3300,00 € bez DPH to je do 3960,00 € s DPH 
      Hodnotiaci faktor bude konečná cena. 
 
7) Možnos ť rozdelenie cenovej ponuky: 

Cenovú ponuku nie je možné  rozdeliť.  
Uchádzač predloží ponuku na dodanie zákazky, tak ako je uvedené v prílohe č. 1 „Návrh 
na plnenie kritérií“. 
Cena za predmet musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky. 

 
8) Variantné riešenie: 

Variantné riešenia sa nepripúšťajú. 
 

9) Lehota na dodanie alebo dokon čenie predmetu zákazky: 
V zmysle bodu 3 tejto výzvy. 
 

10) Ohliadka miesta dodania predmetu zákazky 
Obhliadku predmetnej budovy je nutné vykonať za účelom zistenia skutkového stavu 
a získania potrebných informácii, ktoré sú potrebné na prípravu a spracovanie cenovej 
ponuky.  
Obhliadku môže záujemca vykonať v dňoch od 18.4.2017 do 21.4.2017 sám, prípadne 
sa telefonicky ohlási na telefónne číslo uvedené v bode 1., (02/4363089) alebo na 
mobilné číslo 0908 222 580. 
Výdavky spojené s obhliadkou znáša v plnej miere záujemca. 
 

11) Lehota na predkladanie cenových ponúk: 
27.4.2017 do 09:00 hod. 
Ponuku s vyplnenou prílohou č. 1 je potrebné doručiť poštou alebo osobne vedeniu školy 
v zalepenej obálke, na adresu Základná škola Borodáčová 2, 821 03 Bratislava 
Označenie obálky: „Cenová ponuka – Projektová dokumentácia, autorský doh ľad a  
inžinierska činnos ť na zateplenie budov ZŠ Borodá čova – neotvára ť“  
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 
Cenová ponuka bude obsahovať cenu v EUR s DPH. Ak uchádzač nie je platca DPH túto 
skutočnosť výrazne vyznačí. 

      Cena musí obsahovať všetky náklady spojené s prácami na zákazke. 
 
 
 



12) Otváranie cenových ponúk: 
Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 27.4.2017 o 10:00 hod. v miestnosti č. 301 na adrese  
Miestny úrad MČ Bratislava – Ružinov, Mierová 21, Bratislava. 

 
13) Zdroj finan čných prostriedkov a podmienky financovania 

Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa 
formou bezhotovostného platobného styku. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej 
doručenia objednávateľovi. Verejný obstarávateľ zálohu neposkytuje. 
 

14) Elektronická aukcia: Nie 
 

15) Kritéria na hodnotenie ponúk 
Najnižšia cena  v EUR vrátane DPH za dodávku celej zákazky. 
Uchádzač predloží ponuku podľa prílohy č. 1. 
Ponuky budú komisionálne vyhodnotené a na základe vyhodnotenia budú uchádzači 
informovaní o výsledku mailom.  

 
16) Ďalšie informácie: 

16.1. Po úplnom vyhodnotení ponúk verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi    
oznámi, že jeho ponuku prijíma. 
Objednávku vystaví obstarávateľ  uchádzačovi , ktorý ponúkne najnižšiu celkovú cenu za 
vypracovanie predmetu zákazky  v EUR vrátane DPH.  
16.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje neprijať neprimerane nízku cenu  a osloví           
ďalších uchádzačov v poradí. 
16.3 Lehota viazanosti je do 30.04.2017. 
 Ďalšie informácie poskytne kontaktná osoba uvedená v bode 1. tejto výzvy. 

 
  17) Dôvody pre zrušenie použitého postupu zadávan ia zákazky  

Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných 
dôvodov:  
- nebude predložená ani jedna ponuka,  
- ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,  
-ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným minimálnym požiadavkám 
vo výzve na predkladanie ponúk, 
- ponuky prevýšia rozpočtované prostriedky. 
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie.  

 
 
 
 
 
 
 
Prílohy: 

1) Návrh na plnenie kritérií 
 
 

Mgr. Bc. Martin Kotyra, PhD. 
         riaditeľ školy 
 

           
 
 
 
 



 
         Príloha č. 1 

 
 
 
 

Návrh na plnenie kritérií 
 

              
               Verejný obstarávate ľ: 

 ZŠ Borodáčova   
 Borodáčova 2  
 821 03 Bratislava 

Názov predmetu zákazky:   
„Projektová dokumentácia, autorský doh ľad a inžinierska činnos ť na zateplenie budov 

ZŠ Borodá čova“ 
                

 
Obchodné meno uchádza ča:    ............................................................ 
 
adresa alebo sídlo uchádza ča: ............................................................ 
 
meno a priezvisko zodpovednej osoby:       ............................................ 
e-mailová adresa :                        ............................................. 
telefonický kontakt:                                      ............................................. 
 
 
 
 
Návrh na plnenie kritérií: 
 
 
 Cena bez 

DPH 
DPH Cena s 

DPH 
Projektová dokumentácia, 
autorský dohľad a inžinierska 
činnosť na zateplenie budov  ZŠ 
Borodáčova 

   

 
 
Pozn.:  Cena musí obsahovať všetky náklady spojené s prácami na zákazke. 
 Ak uchádzač nie je platca DPH túto skutočnosť výrazne vyznačí. 
 
 
 
V ................................., dňa............... 

 
 
 

......................................................................... 
                                                                          štatutárny zástupca uchádzača                                                        

 
 


