
   
 

 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY 
 

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

 
 

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby: Zníženie 
energetickej náročnosti budovy GJGT v Banskej Bystrici 

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

 
1.  Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov a sídlo organizácie:   Gymnázium J.G.Tajovského, Tajovského 25  
974 01 Banská Bystrica 

IČO: 00 396 869      
Kontaktná osoba:   Ing. Beáta Štubňová 
Telefón: +421 48 413 5237-8 
E-mail : beata.stubnova@gmail.com 

 
Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie: 
Alexander Rumanovský  
Telefón: 00421 905 291 561 
E-mail :  rumanovskybb@gmail.com   

 
2.  Typ zmluvy:  
     Zmluva o dielo uzatvorená  podľa § 536 a nasl. zákona  č. 513/1991 Zb. Obchodného 

zákonníka v znení neskorších predpisov.  
 
3.  Miesto dodania predmetu zákazky: 

Gymnázium J.G.Tajovského, Tajovského 25, 974 01 Banská Bystrica   
 
4.  Opis predmetu zákazky a jeho rozsah: 

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu 
stavby „Zníženie energetickej náročnosti budovy GJGT v Banskej Bystrici“, (ďalej len „projektová 
dokumentácia“), projektového hodnotenia energetickej hospodárnosti budovy (ďalej len „projektové 
hodnotenie“) vrátane autorského dohľadu. Uvedená stavba bude realizovaná v rámci projektu, 
realizovaného na základe výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z 
Operačného programu Kvalita životného prostredia, Prioritná os 4 – Energeticky efektívne nízko 
uhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, Investičná priorita 4.3 – Podpora energetickej 
efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo 
verejných infraštruktúrach, vrátane verejných budov a v sektore bývania, Špecifický cieľ 4.3.1 
Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov. 
 
Projektová dokumentácia stavby - výkresová a textová časť: 
 
1. Pri rekonštrukciách budov musí byť z projektovej dokumentácie jednoznačne zrejmý existujúci 
stav, navrhované riešenie s vyznačenými búracími prácami. 
2. Projektová dokumentácia obsahuje výkresovú časť, s podrobným kótovaním a položkovaním, 
popis výrobkov a zariadení, skladby podláh, striech, výkazy výplňových konštrukcií (okien a dverí), 
výkazy klampiarskych, zámočníckych a stolárskych prvkov. Výkresová časť dokumentácie, v ktorej 
nie je možný slovný popis jednotlivých konštrukcií, je podporená textovou časťou s vysvetlením 
špecifikácie jednotlivých konštrukcií, ich častí, prvkov a detailov, ako aj popis zariadení a 
prevádzkových súborov.  

Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského 
Tajovského 25, 974 00 Banská Bystrica 
Tel.: 048 / 413 52 37  Fax: 048 / 413 43 79 

E-mail: gymnazium.jgt@gmail.com Web: http://www.gjgt.sk 
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3. Požiadavky na skladbu predloženej projektovej dokumentácie pre objekty pozemných stavieb 
sú:  
a) sprievodná správa;  
b) súhrnná technická správa;  
c) celková situácia stavby ; 
d) koordinačný výkres stavby;  
e) výkresová časť projektovej dokumentácie stavby a technická správa pre jednotlivé stavebné 
objekty vrátane jednotlivých profesií ako sú vykurovanie, ZTI, elektroinštalácie a bleskozvod, rezy, 
pohľady, kompletný výpis výplňových prvkov, zámočníckych, stolárskych, klampiarskych výrobkov, 
konštrukčné detaily;  
f) výkresová časť projektovej dokumentácie stavby a technická správa pre prípojky (vodovodná, 
kanalizačná, elektrická, plynová), vrátane pozdĺžnych rezov, priečnych rezov a šácht;  
g) energetické posúdenie stavby (tepelno-technický výpočet);  
h) statický výpočet; 
i) požiarna bezpečnosť budovy;  
 
Gymnázium J. G. Tajovského v Banskej Bystrici 
 
Súhlas pôvodného autora projektu - Vypracovanie návrhu fasády 
Zameranie existujúceho objektu a skreslenie skutkového stavu 
Stavebná časť:  Búracie práce  
   Nový stav 
Rekonštrukcia všetkých objektov : Budova školy (všetky trakty), Budova telocvične 
Rekonštrukcia fasády, Rekonštrukcia hliníkových fasád – náhrada podparapetných výplní a 
zateplenia 
Výmena pôvodných okien a presklených stien, vonkajších a vnútorných výmena parapetov 
Rekonštrukcia striech so zateplením,  
Nový Bleskozvod, alternatíva Aktívny bleskozvod 
Návrh nových vykurovacích telies a rozvodov 
Nové napojenie vykurovacej sústavy na nového dodávateľa tepla 
Nové vybudovanie NN rozvodov k svietidlám, vypínačom a el. zásuvkám 
Nový návrh fotovoltaického systému s napojením na jednotlivé prvky 
Nový návrh výroby a rozvodov teplej vody 
 
Budovy by mali byť minimálne NÍZKOENERGETICKÉ – kategória A1, každé miesto spotreby 
nesmie byť horšie ako B!!!  
Energetické hodnotenie musí byť spracované v zmysle vyhlášky 364/2012 – príloha č. 3. Musí 
obsahovať posúdenie min 3 miest spotreby: 
-      Kúrenie 
- Ohrev TUV 
- Vetranie a chladenie 
- Osvetlenie 
 
Počet sád - 6 sád vrátane rozpočtu a výkaz výmer - papierová forma. Jedno CD formát .pdf- 
digitálna forma, rozpočet a výkaz výmer v pdf a exceli alebo ekvivalente. 

 
     Obhliadka predmetu zákazky  

Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom, aby sa zúčastnili obhliadky miesta dodania predmetu 
zákazy a získali všetky informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky. 
Termín obhliadky je potrebné  dohodnúť s kontaktnou osobou minimálne 1 deň vopred.       

 
5.  Spoločný slovník obstarávania (CPV):    

71250000-5 Architektonické a inžinierske služby a dozor 
  Druh zákazky :    Služby 

     
6. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky:  
      Cenovú  ponuku  nemožno  rozdeliť. 
 
7.  Variantné riešenie: 
      Variantné riešenia sa nepripúšťajú. 
 
8.  Predpokladaná hodnota zákazky:      49 766,66 EUR bez DPH 



 
 
 
9.  Lehota na dokončenie predmetu zákazky: 

Do 30 kalendárnych dní od účinnosti Zmluvy o dielo. 
      
 
10.  Jazyk: 

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Predmet zákazky bude zrealizovaný tiež 
v slovenskom jazyku. 

 
11. Termín, miesto predloženia a lehota viazanosti cenových ponúk: 

 Ponuky je potrebné predložiť najneskôr dňa 19.6.2017 do 12.00 hod.  osobne, alebo poštou  na 
adresu sídla uvedenú  v bode 1 tejto výzvy. 

      Označenie : „Súťaž – neotvárať“  
      Heslo : „PD – GJGT-NFP“ 
 
12.  Cena  

Cenová ponuka bude obsahovať cenu v eurách bez DPH, cenu v eurách vrátane DPH a informáciu, 
či je    uchádzač  platiteľom DPH. 
Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená 
v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v eurách. 
V ponúkanej cene musia byť zahrnuté všetky náklady uchádzača na dodanie predmetu zákazky.  
Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacích noriem.   
Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu 
uvedie v zložení: 

 navrhovaná zmluvná cena bez DPH, 

 výška DPH, 

 navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH. 
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že 
nie je platiteľom DPH, upozorní v ponuke. 

 
13.  Návrh zmluvy 

Verejný obstarávateľ predloží  návrh Zmluvy o dielo úspešnému uchádzačovi, ktorý je uchádzač 
povinný dodržať.  

 
14.  Podmienky financovania: 

Predmet zákazky bude financovaný z Operačného programu - Kvalita životného prostredia, 
Prioritná os 4 – Energeticky efektívne nízko uhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, 
Investičná priorita 4.3 – Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a 
využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných budov 
a v sektore bývania, Špecifický cieľ 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných 
budov. Na poskytnutie služieb nebude poskytnutý preddavok ani záloha.  

 
15.   Podmienky účasti : 

Uchádzač musí vo svojej ponuke predložiť nasledovné doklady, ktorými splní podmienky účasti : 
 

 v zmysle § 32 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, že je oprávnený poskytovať 
službu súvisiacu s predmetom obstarávania – kópia dokladu 

 

 podľa § 34 ods. 1 písm. g) údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb 
určených na plnenie zmluvy 
 
- Uchádzač predloží osvedčenie projektanta o odbornej spôsobilosti pre činnosť 

autorizovaného architekta alebo autorizovaného stavebného inžiniera podľa zákona č. 
138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v 
znení neskorších predpisov, resp. ekvivalent zodpovedajúci predmetu zákazky. Uvedený 
doklad predloží uchádzač ako kópiu originálu a opatrí ju odtlačkom pečiatky odborne 
spôsobilej osoby.  

 



 
 
16.   Kritériá na hodnotenie ponúk 
       Najnižšia cena celkom v EUR vrátane DPH. 
 

1. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za dodanie celého predmetu 
zákazky v EUR vrátane DPH.  

2. Hodnotenie ponúk uchádzačov je dané pridelením jej príslušného poradia podľa 
posudzovaných údajov uvedených v jednotlivých ponukách, týkajúcich sa ceny za dodanie 
predmetu zákazky.  

3. Poradie uchádzačov sa určí porovnaním výšky navrhnutých ponukových cien za dodanie 
predmetu zákazky podľa bodu 2 vyjadrených v EUR vrátane DPH, uvedených v jednotlivých 
ponukách uchádzačov. Úspešný bude ten uchádzač, ktorý navrhol za dodanie predmetu 
obstarávania najnižšiu cenu. 

 

Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov predložiť cenovú ponuku v zmysle 
prílohy č. 1 tejto výzvy. 

 

17. Ostatné informácie  

Predložením ponuky uchádzač potvrdzuje súhlas s podmienkami zákazky s nízkou hodnotou. 
Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov, aby predložená ponuka obsahovala nacenené 
položky v zmysle prílohy č. 1 tejto výzvy.  

    
 
 

 V Banskej Bystrici, dňa 9.6.2017 
 
 
 
 
 
                                                                       PhDr. Mária Sochorová 
                                                                                     riaditeľka školy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Príloha č. 1 Vývy 
 

Verejný obstarávateľ:  Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského, Tajovského 25, 974 01 B. 
Bystrica 

 

 

Predmet zákazky:  „Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby: 
Zníženie energetickej náročnosti budovy GJGT v Banskej Bystrici“ 

 

 

V Y H L Á S E N I E 
na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk 

 
Obchodné meno uchádzača: 

 
Adresa a sídlo: 

 
 
Cena v eurách za celý predmet zákazky spolu vr. DPH   : 

 
z toho :  
 

Položka Názov 
Cena 

v EUR bez 
DPH 

z toho 
DPH 

Cena 
v EUR vr. 

DPH 

A 
PD pre stavebné 

povolenie 
   

B PD realizačná    

C Autorský dohľad    

SPOLU    

 

 
Čestne vyhlasujeme, že  

- všetky údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné; 
- uvedené údaje sú totožné s údajmi uvedenými v ponuke. V prípade rozdielnych údajov sme si 

vedomí, že naša ponuka bude zo súťaže vylúčená; 
- súhlasíme s podmienkami určenými verejným obstarávateľom; 
- nebudeme obmedzovať verejného obstarávateľa svojimi podmienkami, uvedenými v ponuke; 
- predkladáme iba jednu ponuku a nie sme v zadávaní predmetnej zákazky  členom skupiny 

dodávateľov, ktorá predkladá ponuku na danú zákazku; 
- súhlasíme  s tým, že verejný obstarávateľ si môže overovať platnosť predložených dokladov a 

údaje v nich; 

 
IČO :     DIČ :   IČ DPH : 
 
telefón :    fax :   e-mail : 
 
 
Dátum: 

 
Meno a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača: 
 
Pečiatka: 


