
Výzva na predloženie cenovej ponuky  

zákazka podľa s § 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 

IČO: 35984473 

DIČ: 2021609326 

Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania:  

Meno a priezvisko: Ing. Tomáš Klibáni 

Telefón:  0908 911 329  

E-mail: klibani@sqm.sk 

 

2. Predmet zákazky  

2.1. Názov zákazky: Vypracovanie projektovej dokumentácie na projekt  ,,Zníženie energetickej 

náročnosti budovy Špeciálnej základnej školy v Krupine“  

2.2. Druh zákazky: Zákazka na dodanie služby  

2.3. Typ zmluvy: Mandátna zmluva 

 

3. Miesto a termín dodania predmetu zákazky  

3.1. Miesto dodania predmetu zákazky: ŠZŠ Krupina, Partizánska 26, 963 01 Krupina 

 

4. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:  
 

Zatriedenie zákazky podľa CPV: 

4.1. CPV 71242000-6 Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov 

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie v zmysle podmienok Operačného 
programu Kvalita životného prostredia pre zákazku ,,Zníženie energetickej náročnosti 
budovy Špeciálnej základnej školy v Krupine“. 

Predmetom zákazky sú projektové práce, ktoré zahŕňajú nasledovné aktivity: 

a. zameranie pôvodného objektu, vypracovanie projektu 
a podkladov pre stavebné povolenie, vypracovanie rozpočtu 
a výkazu výmer 

b. vypracovanie energetického auditu budovy v zmysle platnej 
legislatívy 
 
 

Stavebné práce budú predstavovať nasledujúce stavebné úpravy: 

 ZATEPLENIE OBVODOVÝCH STIEN OBJEKTU   
Zateplenie sa predpokladá realizovať kontaktným zatepľovacím systémom 
s hrúbkou tepelnoizolačnej vrstvy hr. 200 mm na báze polystyrénu v kombinácii 
s požiarnymi zábranami tvorenými minerálnou tepelnou izoláciou. Z dôvodu 
zateplenia objektu sa predpokladajú zrealizovať aj nové zvody bleskozvodu. Na 
oknách, ktoré sa nebudú vymieňať budú vymenené vonkajšie parapety. 
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 VÝMENA VÝPLNÍ OKENNÝCH OTVOROV A OTVOROV ZASKLENÝCH STIEN   
Súčasťou rekonštrukčných prác bude aj výmena okien a zasklených stien, ktoré 
doteraz vymenené neboli / okná nadstavby budovanej pred cca 10 rokmi sa 
vymieňať nepredpokladajú /. Okná a zasklené steny budú vyhotovené v plastovom 
prevedení, zasklené izolačným trojsklom. Súčasťou výmeny bude aj výmena 
vonkajších a vnútorných parapetov. Dodávka okien bude obsahovať aj osadenie 
interiérového horizontálneho žalúzia. 

 

 ZATEPLENIE STREŠNÉHO PLÁŠŤA   
Z dôvodu komplexného zateplenia objektu bude vyhotovené dodatočné 
zaizolovanie striech objektu. V časti objektu so šikmými strechami bude osadená 
dodatočná tepelná izolácia tak, aby súčet hrúbok pôvodnej izolácie a izolácie, 
ktorá bude osadená dodatočne bol spolu 400 mm. Na plochých strechách bude 
pôvodná hydroizolačná vrstva perforovaná, následne bude osadená dodatočná 
tepelná izolácia potrebnej hrúbky / súčet pôvodnej izolácie a novo navrhovanej 
zasa musí byť spolu 400 mm / a nakoniec nová hydroizolačná fóliová strešná 
krytina. Na plochých strechách sa predpokladá riešiť nanovo aj bleskozvod. Krytina 
šikmých striech zostane pôvodná. Úprave bude podliehať aj dažďový odvodňovací 
systém striech. 

 VÝMENA SVIETIDIEL   
Súčasťou zníženia energetickej náročnosti objektu bude aj výmena energeticky 
vysoko náročných svietidiel objektu za LED svietidlá s nízkou energetickou 
náročnosťou. Rozvody elektroinštalácie zostávajú aj naďalej pôvodné. 

 VÝMENA VYKUROVANIA 
Rekonštrukčné práce, ktoré budú riešené projektovou dokumentáciou 
predpokladajú kompletnú rekonštrukciu existujúceho vykurovania. Elektrické 
akumulačné kachle budú v celom objekte demontované a budú nahradené 
teplovodným radiátorovým vykurovaním, kde ako zdroj tepla bude použité 
tepelné čerpadlo vzduch - voda. 

 

 

4.2. Predmet zákazky požaduje verejný obstarávateľ oceniť v súlade s tabuľkou na ocenenie 

predmetu  obstarávania, ktorá tvorí prílohu výzvy.  

 

5. Variantné riešenie: neumožňuje sa  

 

6. Predpokladaná hodnota zákazky  a) : 10 000 € bez DPH 

 b) : 1 000 € bez DPH 

       

7. Predkladanie cenových ponúk  

7.1. Cenové ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v €.  

7.2. Lehota na predloženie cenových ponúk: do 25.05.2017  do 13:00 hod.  

7.3. Cenové ponuky sa doručujú v listinnej podobe v uzatvorených obálkach. 

7.4. Adresa, na ktorú sa majú cenové ponuky doručiť:  SQM s.r.o., Partizánska cesta 71, 974 01 

Banská Bystrica 

 označenie heslom:  



„SÚŤAŽ  – PD SZŠ KRUPINA  – NEOTVÁRAŤ“ 
 

V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej  zásielky, rozhodujúci je termín 

doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi. V prípade osobného doručenia uchádzači odovzdajú 

ponuku na adresu v bode 7.4. výzvy. 

Termín odovzdania predmetu zákazky: najneskôr do 21 dní od účinnosti zmluvy. 

 

8. Obhliadka : 
bude umožnená na požiadanie záujemcu, po nahlásení na kontaktom telefónnom čísle obstarávateľa.  

 

9. Lehota viazanosti ponuky  

9.1. Cenová ponuka zostáva platná počas lehoty viazanosti ponuky stanovenej do 31.12.2017.  

 

10. Podmienky financovania predmetu zákazky  

10.1. Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa formou 

bezhotovostného platobného styku.  

10.2. Zálohy nebudú poskytované.  

10.3. Fakturácia – faktúra bude vystavená po dodaní predmetu zákazky na miesto dodania. Prílohou 

faktúry bude dodací list s potvrdením o dodaní a prevzatí predmetu zákazky. Splatnosť faktúry je 30 

dní odo dňa doručenia faktúry.  

 

11. Podmienky účasti uchádzačov  

11.1. Predloženie fotokópie dokladu o oprávnení podnikať, v ktorom musí byť zapísaný predmet 
podnikania oprávňujúci uchádzača na uskutočnenie požadovaného predmetu zákazky. 

 

12. Kritérium na hodnotenie cenových ponúk  

12.1. Najnižšia cena s DPH za celý predmet zákazky.  

 

13. Obsah ponuky  

  Ponuka musí obsahovať:  

13.1. Identifikačné údaje uchádzača, obchodné meno, adresa sídla uchádzača , 

  oprávnenú osobu uchádzača, IČO, IČ DPH, telefónny a mailový kontakt  

  oprávnenej osoby 

13.2 Doklad o oprávnení podnikať,  poskytovať službu, ktorá je predmetom tohto 

  verejného obstarávania (Uchádzač preukazuje výpisom z obchodného  

  registra, výpisom živnostenského registra, resp. iným dokladom  

  oprávňujúcim  podnikať ) 

 13.3 Autorizačné osvedčenie o vykonaní skúšky SKA/SKSI, podľa zákona č.  

  138/1992 Zb.o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných 

  inžinieroch v znení neskorších predpisov. 

  (Uvedené doklady uchádzač preukazuje kópiou autorizačného osvedčenia 

  opatrený originálom pečiatky s podpisom oprávnenej osoby) 

 13.4 Návrh uchádzača na plnenie kritérií  

 

14. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa  



14.1. Po vyhodnotení cenových ponúk budú uchádzači mailom/ písomne oboznámení s výsledkom 

vyhodnotenia.  

14.2. Úspešnému uchádzačovi bude zaslaná objednávka/S úspešným uchádzačom bude uzatvorená 

zmluva.  

14.3. Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odstúpi od podpisu zmluvy, verejný obstarávateľ 

môže vyzvať na uzatvorenie zmluvy ďalšieho uchádzača v poradí.  

14.4. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk v 

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

finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.  

13.5. Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej ponuky 

znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.  

 

V Banskej Bystrici , dňa:  17.05.2017 

 

          ........................................... 

                  Ing. Tomáš Klibáni 


