
VÝZVA 
 na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zák. č. 343/2015 Z.z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov  
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa  
Názov:   Stredná odborná škola podnikania 
Sídlo:   Strečnianska 20, 851 05 Bratislava 
IČO:   17327717 
DIČ:   2020911541 
Kontaktná osoba: J. Polomská 
e-mail:   jana.polomska@gmail.com 
Tel. č.:   0905544138 

 
2. Názov predmetu zákazky: Vypracovanie návrhu opatrení (projektu) v zmysle 

statického posúdenia stavu nosnej konštrukcie (interné číslo: 181110) na Súkromnú 

základnú školu pre intelektovo nadaných žiakov, Znievska 3115/2, 851 06 Bratislava. 

Súčasťou dokumentácie bude aj výkaz výmer s projektantským rozpočtom, ktorý bude 

spĺňať podmienky Stavebného zákona, príslušných vyhlášok, STN EN a predpisov, 

ktoré pojednávajú o predmete zadania.  

      

3. Spoločný slovník obstarávania (CPV kód): 71320000-7 Inžinierske projektovanie 

                                        

4. Opis predmetu zákazky: 
Predmetom zadania je cenová ponuka na vypracovanie návrhu opatrení v zmysle 

statického posúdenia stavu nosnej konštrukcie (interné číslo:181110) na Súkromnú 

základnú školu pre intelektovo nadaných žiakov Znievska 3115/2, 851 06 Bratislava. 

Súčasťou dokumentácie bude aj výkaz výmer s projektantským rozpočtom, ktorý bude 

spĺňať podmienky Stavebného zákona, príslušných vyhlášok, STN EN a predpisov, 

ktoré pojednávajú o predmete zadania.  

          Projekt je potrebné zhotoviť v 6 tlačených paré a 1x na DVD v PDF. 

          Doba zhotovenia dokumentácie je 12 týždňov od dodania potrebných dokladov. 

Objednávateľ zhotoviteľovi zabezpečí: 

1. Prístup na stavbu po celú dobu spracovania projektovej dokumentácie, z dôvodu 

nutnosti obhliadok projektanta. 

2. Konzultácie objednávateľa zodpovedným – i, zástupcom – ami a spracovateľom so 

zámerom špecifikácie požiadaviek objednávateľa, ktoré sa budú počas celej 

realizácie PD evidovať. 

POZNÁMKA:  

Súčasťou cenovej ponuky nie je hydraulické vyregulovanie/doregulovanie vykurovacej 

sústavy. 

Autorský dozor bude nacenený v štádiu 10 hodín konzultácií na mieste stavby. 



Počas spracovania PD bude potrebné vykonať sondy v kritických miestach na náklady 

objednávateľa. 

Súčasťou cenovej ponuky bude aj monitoring kanalizácie. 

 

Všeobecné informácie: 

Po odsúhlasení cenovej ponuky, bude uzatvorená pracovná zmluva o dielo, na základe 

platných predpisov a noriem. 

Práce budú začaté nasledujúci deň po podpísaní zmluvy o dielo a dodaní potrebných 

podkladov. 

Platnosť cenovej ponuky bude minimálne 30 dní. 

 

Č. Položka Množstvo 
1. Statický sanačný projekt porúch konštrukcií definovaných 

v statickom posúdení (int. č. 181110) 
1 

2. Architektonická príprava 
- zameranie a skreslenie skutkového stavu objektu 

1 

3. Architektúra- návrh opatrení 
- sanácia/odstránenie a znovupostavenie poškodených 

nenosných priečok 
- očistenie a vymaľovanie stien interiéru 
- sanovanie obnaženej výstuže exteriérovej rímsy 
- obnova priestorov, ktoré boli dlhodobo vystavené vplyvom 

vlhkosti (v súčastnosti sú z hygienického hľadiska 
nevyhovujúce) 

- obnova exteriérových zdegradovaných voľne stojacich múrov 

1 

4. ZTI 
- výmena ležatých rozvodov vody a splaškovej kanalizácie (v 

súčastnosti sú v základnej doske) 
- výmena stúpacích potrubí dažďovej kanalizácie 

1 

5. PBS 1 
6. VV s projektantským rozpočtom 

- položkový rozpočet stavby 
1 

7. Planografické práce 1 
8. Monitoring kanalizácie 1 

 

5. Predpokladaná hodnota zákazky: do 8 300,00  Eur bez DPH 
 

6. Miesto plnenia a termín prác:   Súkromná   základná   škola  pre intelektovo nadaných                        
                                                               žiakov 

    Znievska 3115/2, 851 06 Bratislava 
 Termín: do 31. 08. 2019 

7. Rozsah predmetu zákazky: Verejný obstarávateľ vyžaduje predložiť ponuku na celý 
predmet zákazky. 
 

                                                                 



8. Možnosť predloženia variantných riešení: 
Verejný obstarávateľ neumožňuje záujemcom predložiť variantné riešenia. 

 
9. Podmienky predkladania cenovej ponuky a spôsob určenia ceny 

e-mailom 
poštou 
osobne 
 
- Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty pri výbere dodávateľa sa predkladajú 

v štátnom jazyku (t.j. v slovenskom jazyku). 
- Uchádzač predloží ponuku: e-mailom na e-mailovú adresu: 

jana.polomska@gmail.com, alebo poštou, resp., osobne na adresu obstarávateľa 
- V predmete e-mailu, resp. na obálke je potrebné uviesť: „Cenová ponuka – 

Zhotovenie projektu Znievska 2“ 
 

10. Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do  30. 06. 2019 do 12:00 hod. 
 

11. Obsah ponuky 
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto doklady: 
- Názov predmetu obstarania,  konečná cena bez DPH, konečná cena s DPH, záručná 

doba. 

- Termín dodania 

- Podpis osoby oprávnenej konať za uchádzača 

- Doklad o oprávnení podnikať nie starší ako tri mesiace  ku dňu predloženia ponuky 

 

12. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: 
Najnižšia cena s DPH 

 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za dodanie 
predmetu zákazky prevyšuje finačný limit vyčlenený verejným obstarávateľom pre 
požadovaný predmet zákazky. 
 

13. Obhliadka miesta plnenia predmetu zákazky: 

- Verejný obstarávateľ umožňuje vykonať obhliadku miesta plnenia, aby si 

záujemcovia sami overili a získali potrebné informácie nevyhnutné na prípravu 

a spracovanie ponuky.  

- Výdavky spojené s obhliadkou idú na ťarchu záujemcu. 

 

Termín obhliadky si treba dohodnúť telefonicky u kontaktnej osoby. 

 

Kontaktná osoba: Jana Polomská, č. t. 0905544138   

 
14. Zrušenie prieskumu trhu: 

 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prieskum trhu zrušiť bez uvedenia dôvodu. 
 



15. Dôvernosť a ochrana osobných údajov: 
- Verejný obstarávateľ počas priebehu tohto prieskumu trhu nebude poskytovať 

alebo zverejňovať informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným 
tretím osobám až do vyhodnotenia ponúk. 

- Informácie , ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo 
inak použité bez predchádzajúceho súhlasu uchádzača. 

- Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté uchádzačom budú 
spracovávané a chránené podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 
 
Bratislava 18. 06. 2019 
 
 
 
 
         Ing. Nadežda Ledererová 
                    riaditeľka školy 
 


