VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
zákazka zadávaná podľa § 117 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov

Vypracovanie projektovej dokumentácie: „Zníženie energetickej náročnosti a stavebné
úpravy na Gymnáziu Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici“
1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Úradný názov a sídlo: Gymnázium Mikuláša Kováča, Mládežnícka 51, 974 04 Banská Bystrica
IČO: 00626317
DIČ: 2021555888
Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava, č. účtu: SK10 8180 0000 0070 0010 8400
Kontaktné miesto: Gymnázium Mikuláša Kováča, Banská Bystrica
Kontaktná osoba: PaedDr. Alena Paulová – riaditeľka školy
Telefón: 0905 200 225
E-mail: sekretariat@gmkbb.edu.sk
Internetová adresa: www.gmkbb.sk

Gymnázium M. Kováča je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2. Verejný obstarávateľ plánuje financovať predmet obstarávania z NFP, výzva
OPKZP-PO4-SC431-2015-6.

3.

Názov predmetu zákazky: Vypracovanie projektovej dokumentácie na projekt „Zníženie
energetickej náročnosti a stavebné úpravy na Gymnáziu Mikuláša Kováča v Banskej
Bystrici“

4.

Druh zákazky: služba, Spoločný slovník obstarávania:71000000-8-Architektonické,
stavebné, inžinierske a inšpekčné služby;

5.

Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.

6.

Hlavné miesto poskytnutia služby: sídlo verejného obstarávateľa uvedené v bode 1.

7.
8.

Predpokladaná hodnota zákazky: 5 000,- EUR bez DPH
Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie na projekt „Zníženie
energetickej náročnosti a stavebné úpravy na Gymnáziu Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici“
v rozsahu:
a, Sprievodná a súhrnná správa
b, Situácia
c, Architektúra
d, Vykurovanie
e, Elektro
f, Energetické hodnotenie stavby (certifikát ku kolaudácii)
f, Rozpočet a výkaz výmer
Všetky časti projektovej dokumentácie stavby musia byť vo vzájomnom súlade (výkresová
časť, textová časť - technické správy a položkový rozpočet stavby), čo znamená, že všetky položky
uvedené v položkovom rozpočte stavby musia byť kvôli kontrole podložené vo výkresovej časti
dokumentácie, resp. popísané v textovej časti, a naopak.
Projektová dokumentácia obsahuje výkresovú časť, s podrobným kótovaním a
položkovaním, konštrukčné detaily stavby, presný 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.
Požiadavky na skladbu projektovej dokumentácie pre objekty pozemných stavieb:
- sprievodná správa; o súhrnná technická správa; o celková situácia stavby (zastavovací
plán); o koordinačný výkres stavby;
- výkresová časť projektovej dokumentácie stavby a technická správa pre jednotlivé
stavebné objekty vrátane jednotlivých profesií ako sú vykurovanie, ZTI, elektroinštalácie a
bleskozvod, pričom výkresová časť bude obsahovať pôdorysy jednotlivých podlaží, rezy,
pohľady,
-výpis výplňových prvkov, zámočníckych, stolárskych, klampiarskych výrobkov,
konštrukčné detaily; o výkresová časť projektovej dokumentácie, s
-statický výpočet vrátane výkresovej dokumentácie a výkazov materiálov;
-energetické posúdenie stavby (tepelno-technický výpočet);
- požiarna bezpečnosť budovy;
Požiadavky na skladbu projektovej dokumentácie pre objekty inžinierskych stavieb sú :
- sprievodná práva; o súhrnná technická správa; o celková situácia;
- koordinačný výkres stavby;
- výkresová časť projektovej dokumentácie stavby a technická správa pre jednotlivé
stavebné objekty (stavebná časť - situácia inžinierskych objektov, vytyčovací výkres,

pozdĺžne rezy, vzorové priečne rezy a charakteristické priečne rezy, spôsob zakladania
s charakteristickými priečnymi rezmi vrátane skladieb vrstiev, vytyčovací výkres,
výkaz výmer).

- Rozpočet projektu v podrobnom položkovitom rozpise - položkovitý rozpočet musí byť
vypracovaný vo forme oceneného výkazu výmer, musí byť previazaný s projektovou
dokumentáciou stavby a podpísaný odborne spôsobilou osobou a označený jej
odtlačkom pečiatky.
- Technické riešenie a rozsah dokumentácie bude zodpovedať požiadavkám
objednávateľa a bude obsahovať rozsah podľa sadzobníka UNIKA pre navrhovanie
ponukových cien proj. prác a IČ.
- Dokumentácia bude dodaná v množstve: 6x PD v listinnej forme, 2x PD v digitálnej
forme.
- Súčasťou dodanej dokumentácie v digitálnej forme bude aj: Položkovitý rozpočet vo
formáte Excel (.xls) a formáte .pdf. Výkaz výmer vo formáte Excel (.xls) a formáte .pdf.
9.

Termín odovzdania predmetu zákazky: najneskôr do 15.1.2017.

10. Zdroj finančných prostriedkov
Verejný obstarávateľ plánuje financovať predmet obstarávania z NFP, výzva
OPKZP-PO4-SC431-2015-6
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie na projekt:

„Zníženie energetickej náročnosti a stavebné úpravy na Gymnázium Mikuláša Kováča v Banskej
Bystrici“
11. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní:
Uchádzač musí v ponuke preukázať splnenie podmienky účasti predložením kópie dokladu o
oprávnení poskytovať predmetný druh služby.
12. Spôsob určenia ceny a platobné podmienky:
12.1 Uchádzač predloží cenovú ponuku v súlade hodnotou uvedenou vo výzve na predkladanie
ponúk podľa §117 zákona 343/2015 Z.z. Ak uchádzač nie je platcom DPH upozorní na túto
skutočnosť v ponuke. Verejný obstarávateľ nie je platcom DPH.
12.2 Úspešný uchádzač uskutoční službu na základe zmluvy o dielo, uzatvorenej medzi
zhotoviteľom a verejným obstarávateľom (objednávateľom) počas platnosti a účinnosti zmluvy.
12.3 Verejný obstarávateľ požaduje predložiť ponuku na celý predmet zákazky. Celková cena za
predmet zákazky musí byť stanovená v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení
neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.
18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.
12.4 Splatnosť predloženej faktúry bude určená v zmluve o dielo.
12.5 Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač predložil výpočet celkovej sumy na formulári,
ktorý je prílohou č. 2 predmetnej výzvy na predkladanie ponúk.

14. Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto doklady:
•

Kópiu dokladu o oprávnení uskutočňovať služby, ktoré sú predmetom zákazky.
Verejný obstarávateľ bude akceptovať aj neoverenú kópiu, resp. scan predmetného
dokladu
•
Navrhovanú cenu predmetu zákazky podľa tejto Výzvy podpísanú štatutárnym
zástupcom uchádzača;
15. Lehota na predkladanie ponúk: 28.10.2016 do 15:00 hod.
Ponuky s obsahom podľa bodu 13. tejto Výzvy musia byť doručené v lehote predkladanie
ponúk na mailovú adresu: vargova@gmkbb.edu.sk. Ponuky je možné doručiť len na
uvedenú mailovú adresu.
16. Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlo uplatnenia: Celková cena vrátane
DPH v eur :
Celkovú cenu za poskytnutie služieb uchádzač v ponuke určí ako súčin
predpokladaného množstva a jednotkovej ceny. Celkovú cenu je potrebné zaokrúhliť
na dve desatinné miesta a vyjadriť v EUR.
Pravidlá uplatnenia kritéria:
V uvedenom kritériu sa bude vyhodnocovať celková cena vrátane DPH, zaokrúhlená
na dve desatinné miesta v eurách. Verejný obstarávateľ na základe doručených ponúk
určí poradie uchádzačov; od najnižšej celkovej ceny (ponuka sa umiestni na prvom
mieste) po najvyššiu celkovú cenu (najvyššie poradie určené podľa počtu doručených
ponúk). Úspešným uchádzačom sa stane ten, kto predloží ponuku s najnižšou celkovou
cenou. Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač výpočet celkovej ceny ako aj
návrh na plnenie kritéria predložil na formulároch formou tabuľky, ktoré tvoria prílohu
č. 1 a 2 tejto výzvy.

17. Financovanie zákazky:
Zákazka bude financovaná z NFP – Slovenská inovačná a energetická agentúra ako
Sprostredkovateľský orgán pre operačný program kvalita životného prostredia.
18. Podmienky týkajúce sa zmluvy
Po vyhodnotení predložených ponúk na základe kritéria vyhodnotenia bude uchádzačom
odoslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk.
Úspešnému uchádzačovi bude oznámené, že jeho ponuku verejný obstarávateľ prijíma.
Ostatným uchádzačom bude oznámené, že neuspeli. Výsledkom verejného obstarávania
bude uzavretie zmluvy o dielo o poskytnutí služby podľa § 269 ods. 2 obchodného
zákonníka na dobu určitú.
Verejný obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača na rokovanie o uzavretí zmluvy, ktorá
bude uzavretá v súlade s podmienkami určenými v tejto Výzve a s Prílohou č. 1 až Prílohou
č. 2.

19. Ostatné požiadavky
Uchádzač v prípade svojej úspešnosti berie na vedomie, že verejný obstarávateľ je v zmysle
zák. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a zák. č. 211/2000 Z. z o slobode informácií
povinný zverejňovať informácie.
Uchádzač v prípade svojej úspešnosti musí súhlasiť so zverejnením uzavretej zmluvy v
centrálnom registri zmlúv a dokumentov v profile podľa §117 zák. č. 343/2015Z.z. v
aktuálnom znení.
Tento súhlas úspešný uchádzač ako zhotoviteľ, musí udeliť v zmluve bez akýchkoľvek
výhrad a bez časového obmedzenia. Uchádzač zároveň súhlasí, v prípade kontroly, s
vykonaním internej kontroly a auditu.
20. Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky
Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných
dôvodov:
- nebude predložená ani jedna ponuka,
- ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám v tejto
Výzve.
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo verejné obstarávanie vyhlásené
- Proti postupu pri zadávaní zákazky nie je možné podať žiadosť o nápravu, ani
námietky v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ v lehote do 5 pracovných dní od vyhodnotenia ponúk oznámi
všetkým uchádzačom výsledok vyhodnotenia. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho
ponuku prijíma.
Ak z akýchkoľvek dôvodov nedôjde k uzatvoreniu zmluvy o poskytnutí služby,
resp.úspešný uchádzač od uzavretia zmluvy odstúpi, verejný obstarávateľ môže vyzvať na
uzavretie zmluvy uchádzača, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí. Ak nedôjde k
uzatvoreniu zmluvy ani s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí, verejný
obstarávateľ môže vyzvať na uzavretie zmluvy uchádzača, ktorý sa umiestnil ako tretí v
poradí.
21.

Dátum odoslania výzvy záujemcom a zverejnenia vrátane Príloh č. 1 a 2: 21.10.2016.

V Banskej Bystrici, dňa: 21.10.2016

..................................................
PaedDr. Alena Paulová
riaditeľka školy

