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VÝZVA 
 

 

Zákazka s nízkou hodnotou zadávaná podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 
 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov:   Špeciálna základná škola Krupina 

Sídlo:   Partizánska 26, 963 01 Krupina 

Zastúpený:  Mgr. Andrea Kristeľová 

IČO:   35984473 

Tel.:   0911 361 441 

E-mail:   szskrupina@hotmail.sk 

 

2. Názov predmetu zákazky: 

Zníženie energetickej náročnosti budovy Špeciálnej základnej školy v Krupine – stavebný 

dozor. 

 

3. Opis predmetu zákazky a jeho rozsah: 

Projekt, na ktorom bude dodávateľ zabezpečovať činnosť stavebného dozoru sa bude realizovať 

v nasledovnom rozsahu:  

 

Navrhované rekonštrukčné práce predstavujú rekonštrukciu obvodového plášťa budovy 

špeciálnej základnej školy v Krupine ako aj čiastočnú rekonštrukciu interiérových rozvodov 

inžinierskych sietí. Cieľom rekonštrukčných prác je úprava obvodového plášťa so zámerom 

znížiť energetickú náročnosť popisovaného objektu, ktorá je z pohľadu dnešných požiadaviek 

na energetickú hospodárnosť budov značná. Účel objektu zostane aj po  zrealizovaní 

navrhovaných opatrení totožný, budova bude naďalej slúžiť ako špeciálna základná škola. 

Dispozičné zmeny objektu sa predpokladajú len minimálne s cieľom vytvoriť novú 

technologickú miestnosť na 2.NP. Všetky pripojenia objektu na inžinierske siete zostávajú 

pôvodné. Rekonštrukčné práce sa budú venovať hlavne zlepšeniu tepelnoizolačných vlastností 

obvodových stien a strechy, niektoré okná už boli vymenené v nedávnej minulosti, zvyšné sa 

predpokladajú riešiť v rámci tejto predkladanej projektovej dokumentácie. Celý objekt bude 

opatrený kontaktným zatepľovacím systémom. 

 

Zrekonštruované budú aj strechy objektu. Časť objektu s neobytným podkrovím bude zateplená 

v úrovni stropu posledného podlažia uložením minerálnej tepelnej izolácie hr. 400 mm do 

pomocného dreveného roštu. V časti nedávno budovanej nadstavby bude vyhotovené doteplenie 

strešného plášťa doložením 200 mm vrstvy minerálnej tepelnej izolácie. Časť strešného plášťa 

tvoreného plochou strechou bude taktiež doteplená 200 mm tepelnej izolácie na báze 

polystyrénu. V tejto časti strechy bude vyhotovená aj nová hydroizolačná vrstva strešného 

plášťa. Okrem popisovaných úprav obvodového plášťa sa projektová dokumentácia venuje aj 

výmene osvetlenia ako aj rekonštrukcii vykurovacieho systému objektu a čiastočne aj úprave 

prípravy teplej úžitkovej vody. 

 

Služby poskytované dodávateľom budú zahŕňať činnosti súvisiace s kontrolou projektovej 

a technickej dokumentácie, ďalej dozorovanie vykonávania stavebných prác a manažment 
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zmlúv uzavretých medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom prác. Počas poskytovania služieb je 

Dodávateľ povinný úzko spolupracovať so všetkými zainteresovanými stranami.  

 

 

Plánované náklady na realizáciu stavby sú 258.000,00,- EUR bez DPH. 

Plánovaná doba realizácie stavby je 12 mesiacov. 

Predpokladaná hodnota zákazky: 

6.833,33,- EUR bez DPH 

 

4. Lehota a miesto predkladania ponúk: 

 

Lehota na predloženie ponuky: 30. 07. 2018 do 10.00 hod. 

 

 

Spôsob predloženia ponuky: Elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú v bode 1. 

 

 

5. Kritériá na hodnotenie ponúk: 

Najnižšia celková cena s DPH. 

 

Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len "DPH"), navrhovanú zmluvnú 

cenu uvedie v zložení: - navrhovaná zmluvná cena bez DPH, - sadzba DPH a výška DPH, - 

navrhovaná zmluvná cena celkom vrátane DPH.  

 

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH v Slovenskej republike, uvedie navrhovanú cenu 

celkom. Súčasne na túto skutočnosť v ponuke upozorní.   

 

 

6. Ďalšie doplňujúce informácie: 

- verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku, pokiaľ 

ponúkaná cena bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky, 

- verejný obstarávateľ oznámi všetkým uchádzačom úspešnosť alebo neúspešnosť 

ich ponuky. 

- výsledkom zadávania zákazky bude mandátna zmluva. 

 

 

 

 

V Krupine , dňa 06. 07. 2018 

 

 

 

                                                                                                                   Mgr. Andrea Kristeľová 

          riaditeľka školy 

 


