
 

 

Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4,  

066 01 Humenné 

 

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: 
 

„Učebne A - zateplenie obvodového plášťa “ 

 

 Gymnázium arm. Gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, 066 51 Humenné (ďalej len 

„verejný obstarávateľ“) uskutočňuje výber dodávateľa služieb na dodanie predmetu zákazky 

s názvom: „Učebne A - zateplenie obvodového plášťa“ s predpokladanou hodnotou 

zodpovedajúcou zákazke podľa § 117 zákona č. 343/20015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).  

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa - verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1, písm. 

d) zákona: 

Názov organizácie:  Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu  

Sídlo organizácie:    Komenského 4, 066 01  Humenné   

IČO:            00160954  

DIČ:            2021216604  

Kontaktná osoba:      PaedDr. Ivan Pajtaš  

Telefón:            0907150900  

e-mail:             gymhum@gmail.com  

 

2. Názov zákazky a miesto dodania:  

Názov zákazky: „Učebne A - zateplenie obvodového plášťa “  

Miesto dodania diela: Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, 066 01 

Humenné 

CPV kód: 71320000-7 Inžinierske projektovanie 

Predpokladaná hodnota zákazky: 9.650,- €  bez DPH 

 

3. Opis predmetu zákazky: 

Vypracovanie projektovej dokumentácie sa vyžaduje pre učebne A v nasledovnom rozsahu: 

zateplenie obvodového plášťa (ďalej len „dielo“). 

 

Dielo musí byť vypracované pre potreby stavebného a výberové konania na obnovu budov v 

zmysle odporúčaní energetického auditu tak, aby bola splnená minimálna požiadavka na 

energetickú hospodárnosť budov podľa § 4 ods. 1 zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej 

hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

vyhlášky č. 364/2012 Z.z. a STN 730540-2 a iných všeobecne záväzných právnych predpisov 

a technických noriem. Súčasťou diela bude projektové hodnotenie energetickej hospodárnosti 

budovy, v ktorom určí výpočtom spotrebu energie a energetickú hospodárnosť budovy. 
 

Projektová dokumentácia by mala pozostávať najmä:  

 zo spracovania dokumentácie súčasného stavu objektu v mierke 1:100 (pôdorysy, 

podhľady, potrebné rezy, situačný nákres objektu charakterizujúci jeho polohu,...) 



 

 zo zabezpečenia a zdokumentovania vstupných podkladov (objasnenie základných cieľov 

s obstarávateľom, vstupné údaje pre lokalizáciu stavby, prieskumy potrebné pre 

vypracovanie dokumentácie,...),  

 zo zabezpečenia a dokumentácie projektovej prípravy stavby pre stavebné konanie a 

realizáciu stavby v zmysle:  

 a)  uzavretia potrebných zmlúv na vypracovanie projektu,  

 b)  vypracovania projektovej dokumentácie k stavebnému konaniu v rozsahu podľa 

vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú 

niektoré ustanovenia stavebného zákona a realizácii stavby vychádzajúce z odporúčaní 

energetického auditu budovy na zníženie energetickej náročnosti budovy, pričom 

súčasťou projektu by malo byť najmä:  

o statické posúdenie stavby, zistenie systémových porúch na objekte a návrh spôsobu 

ich odstránenia,  

o projekt požiarnej ochrany,  

o projektové hodnotenie energetickej hospodárnosti budovy,  

o položkovitý rozpočet a kompletný výkaz výmer,  

c)  koordinácie projektu,  

d)  prerokovania projektu v priebehu prác a v závere s príslušnými orgánmi a 

organizáciami za účelom vydania stavebného povolenia a iných povolení potrebných na 

výstavbu,  

e) vizualizácie,  

 z výkonu občasného autorského dozoru a autorských dozorov projektantov v priebehu 

prác spojených s realizáciou stavby.  

 

Dielo bude dodané v slovenskom jazyku v tlačenej forme v celkovom počte 6 ks a v 

elektronickej forme na elektronickom nosiči dát v celkovom počte 2 ks. 

 

Lehota a miesto na predloženie cenovej ponuky: Cenovú ponuku je potrebné predložiť 

v termíne do 09.05.2017 do 13:00 hod. osobne, alebo poštou na adresu: Gymnázium arm. 

gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, 066 01 Humenné 

 

4. Formálne náležitosti predloženia cenovej ponuky: 

1. Cenovú ponuku je potrebné predložiť v slovenskom jazyku a v mene eur.  

2. Ponuku je potrebné vložiť do samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený a 

neprehľadný. Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:  

 adresu verejného obstarávateľa 

 identifikačné údaje dodávateľa: obchodné meno, názov, adresa, sídlo, IČO.  

 označenie heslom súťaže: „SÚŤAŽ PD - NEOTVÁRAŤ“. 

3.  Obsah ponuky: 

 Sprievodný list uchádzača s uvedením identifikačných údajov uchádzača 

 Oprávnenie na poskytovanie služieb, ktoré sú predmetom tejto zákazky - výpis z 

obchodného/živnostenského/iného registra - kópia 

 Návrh na plnenie kritéria – cenovú ponuku v nasledovnom zložení: 

Cena v eur bez DPH ..................... 

DPH ............................................ 

Cena v eur  s DPH......................... 

5. Spôsob určenia ceny:  



 

1. Cena musí byť stanovená v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách 

v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou s vykonáva 

zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Cena vyjadrená 

v eur t.j. cena za celý predmet zákazky bude predstavovať náklady na všetky 

materiály, práce, obhliadky atď., ktoré sú nevyhnutné na riadne poskytnutie 

služby/diela. 

2. Prijatá cena je záväzná, stanovená v súlade s ponukou uchádzača vo verejnom 

obstarávaní a pevná počas trvania Zmluvy o dielo. Pokrýva všetky zmluvné záväzky a 

všetky náležitosti nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie diela. 

3. V prípade, že je uchádzač platcom DPH, musí cenu uviesť ako cenu bez DPH, DPH a 

cenu vrátane DPH. DPH musí byť stanovená v zmysle platných zákonov SR. 

V prípade nesprávneho vyčíslenia DPH idú všetky zvýšené náklady ako aj sankcie 

z toho vyplývajúce na vrub uchádzača.  

4. Kritérium na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena s DPH.V prípade, že uchádzač je 

platcom DPH, bude hodnotená cena v eur s DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, 

vyhodnocovaná bude cena celkom. 

 

6. Doplňujúce informácie: 

1. Otváranie ponúk a vyhodnotenie ponúk bude neverejné. Informáciu o výsledku 

vyhodnotenia ponúk oznámi verejný obstarávateľ do piatich kalendárnych dní od 

ukončenia vyhodnotenia všetkým uchádzačom, ktorí predložia cenovú ponuku. 

Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma. Neúspešnému uchádzačovi 

oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. 

2. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená Zmluva o Dielo uzavretá v súlade s 

ustanovením § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších 

predpisov. Zmluva nesmie byť v rozpore s touto výzvou a s ponukou predloženou 

uchádzačom a nesmie byť v rozpore s platnými právnymi predpismi.  

3. Lehota dodania diela je 60 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo. 

4. V prípade, že ponuka nebude spĺňať požiadavky na predmet zákazky, bude so súťaže 

vylúčená. Ponuka bude zahrnutá do vyhodnotenia len za predpokladu, že jej obsah 

zodpovedá všetkým podmienkam definovaným v tejto výzve na predkladanie ponúk, 

obsahuje všetky náležitosti definované vo výzve na predkladanie ponúk a bola 

predložená v lehote určenej vo výzve na predkladanie ponúk. Formálne nedostatky 

budú odstránené v rámci žiadosti o vysvetlenie. 

5. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť verejné obstarávanie najmä v prípade 

ak bude predložená len jedna ponuka alebo nebude predložená žiadna ponuka alebo 

všetky ponuky budú vyššie ako predpokladaná hodnota zákazky. 

6. V prípade potreby objasniť informácie uvedené v tejto výzve alebo v prípade záujmu o 

obhliadku, je potrebné žiadosť adresovať telefonicky alebo na e-mailovú adresu 

uvedenú v bode 1. Uchádzačom sa odporúča oboznámiť sa s predmetom zákazky 

formou vykonania obhliadky.  

 

V Humennom, dňa 24.04.2017 

 

 

 

 

 

        …................................... 

                      PaedDr. Ivan Pajtaš – riaditeľ školy  


