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Podľa rozpisu 
 
 
 
 
 
 

 
Vec: Výzva na predloženie ponuky 
_____________________ 
 
Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) zákona 
č. 343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie 
špecifikovaný predmet zákazky 
 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:   
Názov verejného obstarávateľa: Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského  
Sídlo:      Tajovského 25, 97401 Banská Bystrica 
Štatutárny zástupca:     PhDr. Mária Sochorová 
IČO:           00396869 
DIČ:             2021554172 
Tel.:             +421 918578497 
E-mail:         m.sochorova@gjgt.sk 
Internetová stránka:    www.gjgt.sk 
 

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky: Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského, 
Tajovského 25, 97401 Banská Bystrica 

3. Kontaktná osoba na osobné prevzatie ponuky: PhDr. Mária Sochorová 
4. Predmet obstarávania: Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v rámci projektu 

„Úprava časti školského dvora gymnázia Jozefa Gregora Tajovského s funkciou vodozádržného 
opatrenia”.   
 

5. CPV slovník: 
Hlavný predmet  
Hlavný slovník:  45214220-8 Stavebné práce na objektoch stredných škôl  
 
Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:  
Zmluva o dielo 

6. Predpokladaná hodnota zákazky:  134076,28  EUR bez DPH 
7. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):  

Navrhované riešenie sa skladá z dvoch častí: 
- vytvorenie vodozádržného (vsakovacieho) povrchu časti školského dvora 
- zachytenie vôd z časti prestrešenia s odvedením do akumulačnej nádrže 
 
Existujúca betónové plocha školského dvora GJGT slúži v súčasnosti aj ako komunikácia pre 
prístup peších do budovy gymnázia. 
Existujúci betónový povrch sa rozruší a suť sa odvezie na vytypovanú skládku o čom bude 
vyhotovený doklad. Následne sa vyťaží existujúce podložie až do hĺbky 0,47 m od povrchu 
existujúcej betónovej plochy. Hrúbka existujúcej panelovej plochy sa uvažuje v PD 0,10m. hĺbka 
výkopu po pláň budúcej úpravy je daná potrebnými konštrukčnými podkladovými vrstvami 
budúceho krytu časti školského dvora. Po odobratí uvedšenej vrstvy sa vykope ryha pre 
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potrubie z dažďového odpadu do navrhovanej akumulačnej nádrže, položí sa potrubie a zbytok 
výkopu sa zasype kamenivom fr.8/16 (popis v časti zachytenie vôd....). 
Po realizácii uvedených prác sa zistia vlastnosti povrchu a prizve projektant aby posúdil stabilitu 
a priepustnosť podložia. Následne sa budú realizovať jednotlivé vrstvy podkladu pod 
navrhovanú úpravu dvora. Tieto musia byť realizované na základe predpisu a požiadaviek 
výrobcu dlažby. Zhutnenie – pláň zhutniť na Edef2>50 MPa, pomer hodnôt Edef2/Edef1<2,5. 
Následne sa v existujúcej asfaltovej komunikácii vyreže pracovný pás na osadenie cestných 
obrubníkov ležatých aj stojatých. Tieto s uložia do betónového lôžka (viď. detaily – výkresová 
časť). Vrchná hrana obrubníkov bude uložená v línii a to s ohľadom na výšku v styku 
existujúceho betónového povrchu s budovou GJGT. Následne sa uložia lemovacie obrubníky 
tak aby ich vrchná hrana lícovala s budúcou upravovanou plochou. Lemovacie obrubníky budú 
uložené do betónového lôžka. Budú oddeľovať plochu zámkovej dlažby a plochy z 
polovegetačných tvárnic, plochu polovegetačných tvárnic a zatrávnenej plochy a plochu 
polovegetačných tvárnic a existujúcej betónovej plochy susediaceho pozemku. Po uložení 
obrubníkov sa pristúpi k ukladaniu jednotlivých druhov dlažieb. Celková plocha pochôdznej 
časti – zámková dlažba Premac KLASIKO 8, raster 200/100 farba piesková je 299 m2, celková 
plocha z polovegetačných tvárnic – Premac VEGA 8 raster 612/407 farba prírodná šedá je 669 
m2. Dlažbu je potrebné ukladať od vytýčenej čiary – kolmica od vchodu po obrubník pri ceste 
(viď situácia návrh). Nevsiaknutá dažďová voda z pochôdznej plochy zo zámkovej dlažby bude 
odtekať na plochu z polovegetačných tvaroviek. Otvory v tvarovkách budú vyplnené štrkom. 
Zachytenie vôd z časti prestrešenia Časť strechy objektu GJGT je odvodnená cez dažďový 
odpad s lapačom strešných splavenín do verejnej kanalizácie. Navrhované riešenie uvažuje 
s napojením navrhovaného polodrenážneho potrubia Raudril DN100m cez tvarovku KG/raudril 
DN100. 
Potrubie bude vedené v ryhe š. 400mm do navrhovanej akumulačnej podzemnej ŽB nádrže KL 
AN3. Dĺžka potrubia je 24,20m. Po uložení potrubia sa výkop zasype kamenivom frakciou 
8/16mm až po úroveň pláne. Rúrky RAUDRIL sú vyrobené z RAU-PVC 1100 mm(tvrdý 
polyvinylchlorid) podľa DIN 4262-1. 
Výkopové práce pre uloženie navrhovanej drenáže budú vykonávané strojne. Výkopové práce 
doporučujeme realizovať po úsekoch a to v období s minimálnym rizikom zrážok vytrvalých aj 
prívalových. Počas realizácie musí byť dno ryhy neustále odvodňované. Obsyp a zásyp ryhy 
realizovať po vrstvách a na základe predpisu výrobcu. Po výkope je potrebné odstrániť z dna 
ryhy kamene (frakcia nad 40mm a kamene s ostrými hranami sa nesmú na dne nachádzať). 
Lôžko pod potrubie musí byť vytvorené min. 100 mm zhutniteľným zemným materiálom. V 
prípade nedostatočnej filtračnej stability zeminy, ktorá má byť odvodnená bude použitá vodo 
priepustná geotextília. Akumulačná nádrž je navrhnutá ako typizovaný ŽB výrobok. Nádrž bude 
uložená na zhutnenom štrkopieskovom lôžku hr. 150mm, na ktoré sa osadí betónová 
podkladová doska hr. 100m s výstužou sieťovinou kari 8/100/100mm. Prestup cez stenu nádrže 
sa vytvorí na stavbe jadrovým vŕtaním pre potrubie PVC KG DN100m(d 110mm). Prechod 
medzi potrubím KG a Raudril bude zabezpečený prechodkou raudril/KG.  
Pred začiatkom prác je potrebné vytýčenie všetkých inžinierskych sietí. Pri križovaní dodržať 
príslušné STN a požiadavky jednotlivých správcov sietí. Pri vyznačenom križovaní riešiť zemné 
práce podľa potreby ručným výkopom. Všetky rozmery premerať na stavbe. Pred začatím 
stavby je potrebné vytýčenie línie aj výšky budúceho obrubníka medzi riešenou plochou a 
asfaltovou cestou a líniou v styku SP s budovou GJGT.  

 

V prípade, že verený obstarávateľ použil v rámci opisu predmetu zákazky  konkrétneho výrobcu, 
výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, môže 
uchádzač v súlade s § 42 ods.3 ZVO predložiť ponuku i na technický a funkčný ekvivalent. 

8. Podmienky súťaže: osoba, ktorá sa chce zúčastniť tohto verejného obstarávania musí 
spĺňať podmienky podľa ustanovenia  
a) § 32 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, uvedené podmienky je dovolené 

preukázať čestným vyhlásením uchádzača, mimo písm. e), kde je povinný predložiť 
príslušný doklad (napr. Výpis obchodného registra, živnostenského registra. Víťazný 
uchádzač je povinný doložiť všetky doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa tohto 
odseku najneskôr v deň podpisu zmuvy o dielo. Doklady ktorými preukazuje podmienky 
nesmú byť staršie ako 3 mesiace. Je možné predložiť aj fotokópie dokladov. V prípade 
nedoloženia, bude takýto uchádzač vylúčený.  
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Verejný obstrávateľ overí, či uchádzač nemá uložený zákaz účasti na 
www.uvo.gov.sk/register-osob-so-zakazom-490.html 
Verejný obstarávateľ overí konflikt záujmov podľa ust. § 23 zákona o verejnom obstarávaní 
Verejný obstaráveľ overí povinnosti z RPVS prostredníctvom www.rpvs.gov.sk/rpvs/ 

 
b) § 34 zákona č. 343/2005 Z. z. o verejnom obstarávaní  

–   uchádzač predloží zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od 
vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných 
prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác 
a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, musí sa jednať o 
práce rovnakého charakteru ako je predmet obstarávania  z ktorých minimálne jedna stavba 
musí byť v objeme minimálnej výšky predpokladanej hodnoty zákazky, ak odberateľom 1. bol 
verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia, 2. bola iná 
osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí 
odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením 
uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich 
uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. Za práce rovnakého 
charakteru ako je predmet zákazky sa považuje výstavba alebo rekonštrukcia častí objektu 
s funkciou vodozádržného opatrenia.  

- uchádzač predloží systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001 v oblasti predmetu 
zákazky (t. j. uskutočnenie stavebných prác). Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenný 
certifikát systému manažérstva kvality vydaný príslušným orgánom členského štátu. Ak 
uchádzač objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, verejný 
obstarávateľ prijme aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie systému 
manažérstva kvality predložené uchádzačom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia 
na zabezpečenie systému manažérstva kvality sú v súlade s požadovanými slovenskými 
technickými normami na systém manažérstva kvality, 

- uchádzač predloží protikorupčný systém manažérstva ISO 37001 vydaného nezávislou 
inštitúciou, (Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému 
manažérstva kvality vydaný príslušným orgánom členského štátu), 

- verejný obstarávateľ  vyžaduje predloženie certifikátu ISO 14001 vydaného nezávislou 
inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie požiadaviek noriem na systém environmentálneho 
manažérstva uchádzačom alebo záujemcom . 

- Verejný obstarávateľ vyžaduje splnenie podmienky podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona - údaje 
o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo 
riadiacich zamestnancov. Uchádzač preukáže vzdelanie a odbornú prax osoby v nasledovnom 
rozsahu: 
Jeden (1) stavbyvedúci s odborným zameraním: Pozemné stavby s min. 5-ročnou odbornou 
praxou pri ukončených a odovzdaných prácach. Uchádzač preukáže vzdelanie a odbornú prax 
podpísaným profesijným životopisom a dokladom o odbornej spôsobilosti, t. j osvedčením SKSI 
o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a 
autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov so zameraním na 
pozemné stavby, resp. iný ekvivalentný doklad vydaný podľa platných právnych predpisov 
členských štátov EÚ. 

 

9. Miesto a termín dodania predmetu zákazky: Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského, 
Tajovského 25, Banská Bystrica, do 30 pracovnch dní odo dňa platnosti a účinnosti 
zmluvy o dielo 

10. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: 30 
pracovných dní odo dňa účinnosti zmluvy 

11. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky tvoria prílohu tejto Výzvy 
(výkaz výmer – zadanie) 

12. Financovanie predmetu zákazky: finačné prostriedky z operačného programu 302000 
Integrovaný regionálny oparečný program, kód výzvy: IROP-P04-SC431.2021-65 

13. Lehota na predloženie ponuky: 24.05.2021  

http://www.uvo.gov.sk/register-osob-so-zakazom-490.html
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14. Spôsob predloženia ponuky: poštou na adresu Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského, 
Tajovského 25, 97401 Banská Bystrica. Osobne nie je možné predložiť ponuku, a to z dôvodu 
pandemickej situácie. 

Ponuka musí byť zabalená v nepriehľadnej obálke s jednoznačným označením „súťaž“ – 
neotvárať.  

15. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia   
ponúk:  
Najnižšia cena 

16. Pokyny na zostavenie ponuky: ponuka musí byť vypracovná v listinnej podobe, 
čitateľná, v slovenskom jazyku, podpísaná a opatrená pečiatkou uchádzača.   
- Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje: 

a. Názov predmetu obstarávania (zákazky),  

b. Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ 
pre daň, telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu), 

c. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk – vyplnený výkaz 
výmer  

d. Fotokópia dokladu o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu resp. 
uskutočňovať stavebné práce,  

e. Doklad/y preukazujúci splnenie podmienok § 32 zákona, 
f. Doklady preukazujúce splnenie podmienok § 34 zákona. 

17. Otváranie ponúk: 28.05.2021 o 8,00 hod Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského, 
Tajovského 25, Banská Bystrica 

18. Postup pri otváraní ponúk: účať na otváraní obálok bude umožnená všetkým uchádzačom, 
ktorí predložia ponuku v rámci tohto verejného obstarávania riadne v súlade so zákonom 
a podmienkami tohto verejného obstarávania a načas, prípadne osoby ktoré budú disponovať 
originál plnou mocou na ich zastupovanie v danej veci, alebo generálnou plnou mocou.  

19. Lehota viazanosti ponúk: 01.12.2022  

20. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: Mgr. Július Ernek, email: 
julius.ernekii@gmail.com 

21. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 
 
Aspekt zeleného verejného obstarávania: uchádzači sú povinní predložiť plan nakladania s 
odpadom na stavenisku – zoznam materiálov s odhadmi vzniku odpadu, odhad percenta 
materiálov vhodných na potencionálne opätovné použitie, preukázanie zabezpečenia dočasnej 
skládky výkopovej zeminy 
 
Termín a podmienky ohliadky miesta realizácie je možné dohodnúť na emailovej adrese 
julius.ernekii@gmail.com, 0902374738 v čase pracovných dní od 8,00 hod do 17,00 hod. .  
Ohliadka je možná len v pracovných dňoch a len do dňa predchádzajúcemu poslednému dňu 
na predkladanie ponúk.  
 
V prípade otázok týkajúcich sa vysvetľovania tohto verejného obstrávania: 
julius.ernekii@gmail.com, 0902374738 v čase pracovných dní od 8,00 hod do 17,00 hod. .  

 
 
S úctou,  
 

V Banskej Bystrici, 12.05.2021 
 
Mgr. Július Ernek, poverený 

vykonaním     verejného obstarávania, v.r. 

mailto:julius.ernekii@gmail.com
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Dátum, podpis, pečiatka 
 
Prílohy:  
 
Príloha č.1 - „ vzor Zmluvy“  
Príloha č. 2 – výkaz výmer – zadanie 
Príloha č. 3 – projektová dokumentácia 
 
 


