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Výzva na predloženie cenovej ponuky 

 
 
Verejný obstarávateľ - Spojená škola, Opatovská cesta 101, Košice, IČO: 

00088714, DIČ: 2021189665v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vás týmto vyzýva na predloženie 
ponuky na: 
 
1. Predmet zákazky 

1.1. Názov: „Vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu pre stavebné 
povolenie a realizáciu stavby- Zníženie energetickej náročnosti budovy 
Spojenej školy –Košice“. 

1.2. Opis predmetu zákazky: 
Predmetom zákazky je vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie v rozsahu 
pre stavebné povolenie a realizáciu stavby s názvom:„Vypracovanie projektovej 
dokumentácie v rozsahu pre stavebné povolenie a realizáciu stavby - Zníženie 
energetickej náročnosti budovy Spojenej školy –Košice“, realizovaného  na základe 
výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Operačného 
programu: Kvalita životného prostredia – špecifický cieľ 4.3.1: Zníženie spotreby 
energie pri prevádzke verejných budov, v zmysle zákona o verejnom obstarávaní 
v rozsahu: 

a) Zameranie skutkového stavu 

b) Vypracovanie PD pre stavebné povolenie 

c) Vypracovanie a dodanie realizačnej projektovej dokumentácie,  vrátane 
položkovitého rozpočtu stavby a neoceneného výkazu výmer. Dodať  6 pare 
v papierovej podobe a 1x na CD nosiči. 

d) Vykonať inžiniersku činnosť pre projektovú prípravu stavby a stavebné 
konanie – bezodkladné vykonanie všetkých činností pre projektovú prípravu 
a stavebné konanie –vykonanie všetkých činností, krokov  a úkonov, ktoré 
vedú k získaniu právoplatného stavebného povolenia na stavbu. Dodať1 ks 
originály vyjadrení, prípadne 1x na CD nosiči. 

e) Vykonávať autorský dozor počas celej realizácie stavby. Poskytnúť súčinnosť 
po odovzdaní a prezzatí projektovej dokumentácie stavby (ak pri výbere 
zhotoviteľa stavebných prác vznikne potreba vysvetlenia niektorých  častí 
PD), účasť na rokovaniach týkajúcich sa premetu zákazky. 

Úspešný uchádzač bude vychádzať z vypracovaného energetického auditu a odporúčaní 
audítora, aby sa znížila energetická náročnosť budovy v potrebnom rozsahu. V štádiu 
rozpracovanosti projektovej dokumentácie  požaduje verejný obstarávateľ technické 
konzultácie za účelom dodržania výzvy Operačného programu: Kvalita životného 
prostredia – špecifický cieľ: 4.3.1.: Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných 
budov. Vypracovaná projektová dokumentácia musí byť zo strany verejného 
obstarávateľa odsúhlasená. Zhotoviteľ projektovej dokumentácie v plnej miere 
zodpovedá za stavebno – technické riešenie.  

2. Spoločný slovník obstarávania (CPV) a druh zákazky 
      Hlavný slovník: 71242000-6 Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov. 
      Druh zákazky: zákazka s nízkou hodnotou na poskytnutie služby inej ako bežne  
                           dostupnej na trhu 
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3. Miesto a termíndodania predmetu zákazky 
     Miesto dodania: Opatovská cesta 101, Košice. 

     Termín dodania: 40 kalendárnych dní od účinnosti zmluvy o dielo 

4. Predpokladaná hodnota zákazky: 
Predpokladaná hodnota zákazky je do 14 933,34  EUR bez DPH 

5. Komplexnosť predmetu zákazky: 
Ponuku je potrebné predložiť na celý predmet zákazky. 

6. Lehota, spôsob a miesto na predkladanie ponúk:  

 Cenovú ponuku je potrebné doručiť do: 06.07.2017do 13:00 hod. Ponuka doručená 
po uplynutí lehoty nebude zaradená do hodnotenia (rozhodujúci je deň doručenia). 

Ponuku je možné doručiť   poštovou zásielkou, kuriérom alebo osobne v uzavretej 
obálke na adresu verejného  obstarávateľa uvedenú v hlavičke. Pri osobnom 
doručení odovzdať na: Opatovská cesta 101, č. dverí 15/A  v čase od 8:00 do 13:00 
hod. 

 Obálku je potrebné označiť: 

  „SÚŤAŽ–Vypracovanie PD.NEOTVÁRAŤ!“ 

 
7. Podmienky účasti: 

Uchádzač predloží doklad o oprávnení poskytovať tento predmet zákazky: 
a) kópiu výpisu z obchodného alebo živnostenského registra alebo 
b) kópie autorizačných osvedčení, ktorými preukazuje oprávnenosť 

vykonávaťpožadované činnosti. (Kópie dokladov nemusia byť úradne overené.) 

8. Obsah ponuky: 
     Ponuka musí obsahovať: 

 Ocenenie predmetu obstarávania v súlade s prílohou č.1. 

 Doklady preukazujúci splnenie podmienok účasti podľa bodu 7 . 

 Doplnený návrh Zmluvy o dielo. 

Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH-upozorní na túto skutočnosť v ponuke (potom  
uvádza tú istú cenu   v stĺpci bez DPH i s DPH). 
Cenová ponuka ako i ostatné dokumenty musia byť predložené v slovenskom jazyku. 

9. Lehota viazanosti ponuky 
Cenová ponuka je platná počas lehoty viazanosti ponuky stanovenej do 31.08.2017 
 

 

10. Otváranie obálok s ponukami: bude neverejné,dňa 06. 07. 2017 o 14:00 hod, 
v kancelárii riaditeľky školy 

11. Kritérium na hodnotenie ponúk: 
     Jediným kritériom na hodnotenie predložených ponúk bude najnižšia celková cena za  
     predmet zákazky v € s DPH. 

Uchádzači budú informovaní o vyhodnotení ponúk- poštou alebo mailom, príp. 
telefonicky. Uchádzačom nevzniká nárok na úhradu nákladov súvisiacich so  
spracovaním a doručením cenovej ponuky. 

 
12. Typ zmluvy: 

Zmluva o dielo 
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13. Podmienky financovania predmetu zákazky 

 Predmet zákazky bude financovaný zo zdrojov MV SR a zo zdrojov Európskej únie. 

 Zálohy na predmet zákazky nebudú poskytované. 

 Faktúra bude vystavená po dodaní predmetu zákazky na miesto dodania. Splatnosť 
faktúry je 30 dní od doručenia faktúry. Úhrada bude realizovaná formou 
bezhotovostného platobného styku. 

 
14. Doplňujúce informácie: 

 Zmluva o dielobude okrem iného obsahovať aj nasledujúce ustanovenie: „Zhotoviteľ 
je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s poskytovanými službami 
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP, a to oprávnenými osobami 
na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť“.  

 Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odstúpi od podpisu zmluvy, verejný 
obstarávateľ môže vyzvať na uzatvorenie zmluvy ďalšieho uchádzača v poradí. 

 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených 
ponúk v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného 
obstarávateľa alebo budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného 
obstarávateľa, alebo sa zmenili okolnosti za ktorých bolo VO 
 

15. Kontaktná osoba: Ing. A. Dutková,  
      tel. č. 055/ 678 54 59, e-mail: dutkova.sskola@gmail.com 

 
 
 

 
Košice, dňa 28.6.2017 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Prílohy: 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:dutkova.sskola@gmail.com
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Príloha č.1 k výzve na predloženie cenovej ponuky  
 
 
 
 

Cenová ponuka 
 

 
Názov zákazky: „Vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu pre stavebné 
povolenie a realizáciu stavby - Zníženie energetickej náročnosti budovy Spojenej 
školy –Košice“. 

 
 
Identifikačné údaje uchádzača / názov, sídlo, IČO/  : 
 
 
 
E-mail: ......................................................................................  
 
Telefón: ................................................................................... 
 
Kontaktná osoba: ...................................................................... 
 
 

Popis Celková cena 
bez DPH 

20% DPH Celková cena 
s DPH 

Vypracovanieprojektovej 
dokumentácie v rozsahu pre 
stavebné povolenie a realizáciu 
stavby 

   

 
 
 
Celková cena s DPH :  
 
Je uchádzač platiteľom DPH?        ÁNO     /    NIE    (nehodiace preškrtnúť) 
 
 
Dátum: .........................................................  
 
 
Podpis, pečiatka uchádzača: ....................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pozn. Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH uvádza tú istú sumu do stĺpca bez DPH 
a do stĺpca  s DPH. 
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Príloha č. 2 Návrh zmluvy o dielo 
 
 
 

ZMLUVA O DIELO č. ZML/.../2017/SŠ 
uzatvorená podľa  § 536  a nasledujúcich ustanovení Obchodného zákonníka medzi 

zmluvnými stranami 
 

 
I. Zmluvné strany 

 
OBJEDNÁVATEĽ: 
Meno:                        Spojená škola, Opatovská cesta 101, Košice 
Sídlo:                         Opatovská cesta 101, 040 01 Košice 
Zastúpený:                 PaedDr. Mária Čabalová – riaditeľka školy 
IČO:                           00088714 
DIČ:                           2021189665 
Bankové spojenie:    Štátna pokladnica   
Číslo účtu:                 SK31 8180 0000 0070 0010 7440 
 
(ďalej len „Objednávateľ “) 
a 
 
ZHOTOVITEĽ:  
Meno:                                                           
Sídlo:                          
Zastúpený:                       
IČO:                            
IČ DPH:   
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 

Zapísaná v obchodnom registri:   
 
                                   (ďalej len „ Zhotoviteľ “) 
 
 

 
II.  Úvodné ustanovenia 

1. Spojená škola, Opatovská cesta 101, Košice sa plánuje zapojiť do výzvy na predkladanie 

žiadosti o nenávratný finančný príspevok 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 nízkouhlíkové 

hospodárstvo vo všetkých sektoroch, Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri 

prevádzke verejných budov, kód výzvy: OPKZP-P04_SC431-2017-19, financovaný zo 

štrukturálnych fondov Európskej únie. Na základe týchto skutočností má objednávateľ 

záujem o vypracovanie projektovej dokumentácie a zhotoviteľ má záujem o vypracovanie 

takejto projektovej dokumentácie pre objednávateľa, na základe čoho uzatvárajú túto 

zmluvu o dielo. 

1.2. Zmluva o dielo sa uzatvára na základevýsledku verejného obstarávania, zákazky 

s nízkou hodnotou s názvom: „Vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu 

pre stavebné povolenie a realizáciu stavby - Zníženie energetickej náročnosti 
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budovy Spojenej školy –Košice“ vzmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon). 

 
III.  Predmet zmluvy 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje touto zmluvou vypracovať za podmienok dohodnutých v tejto 

zmluve o dielo Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie a realizáciu stavby 

pre zákazku s názvom:„Vypracovanie projektovej  dokumentácie pre stavebné 

povolenie a realizáciu stavby - Zníženie energetickej náročnosti budovy Spojenej 

školy – Košice“( ďalej len Dielo), v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku (stavebný zákon)  v znení neskorších predpisov, vyhlášky č. 

453/2000 Z.Z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 

a technických podmienok v rozsahu primeranom predmetu zákazky, pričom vychádza aj 

z vypracovaného Energetického auditu.  

2. Činnosti, ktoré sú predmetom tejto zmluvy vykoná Zhotoviteľ pre objednávateľa 

v rozsahu: 

a) Zameranie skutkového stavu. 

b) Vypracovanie PD pre stavebné povolenie. 

c) Vypracovanie a dodanie realizačnej projektovej dokumentácie,  vrátane 
položkovitého rozpočtu stavby a neoceneného výkazu výmer. Dodať  6 pare 
v papierovej podobe a 1x na CD nosiči. 

d) Vykonať inžiniersku činnosť pre projektovú prípravu stavby a stavebné konanie – 
bezodkladné vykonanie všetkých činností pre projektovú prípravu a stavebné 
konanie – vykonanie všetkých činností, krokov  a úkonov, ktoré vedú k získaniu 
právoplatného stavebného povolenia na stavbu. Dodať1 ks originály vyjadrení, 
prípadne 1x na CD nosiči. 

e) Vykonávať autorský dozor počas celej realizácie stavby. Poskytnúť súčinnosť po 
odovzdaní a prevzatí projektovej dokumentácie stavby (ak pri výbere zhotoviteľa 
stavebných prác vznikne potreba vysvetlenia niektorých  častí PD), účasť na 
rokovaniach týkajúcich sa premetu zákazky. 

 

3. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi všetky podklady, ktoré má k dispozícii, 

potrebné pre kvalitné spracovanie Diela. 

4. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo riadne a včas. Dielo je zhotovené riadne, ak spĺňa 

všetky požiadavky podľa zmluvy a zodpovedajúcemu účelu, sledovanému zmluvou. Dielo 

musí byť zhotovené v súlade s technickými normami, právnymi predpismi a bez vád, 

ktoré by mohli mať za následok vznik škody na strane Objednávateľa alebo tretej osoby. 

5. Zhotoviteľ vykoná Dielo vo vlastnom mene, na svoje náklady a na vlastnú zodpovednosť. 

6. Objednávateľ sa zaväzuje Dielo spracované podľa tejto zmluvy prevziať na základe 

protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela, ktorý bude potvrdený podpismi zástupcami oboch 

zmluvných strán, v dohodnutom termíne  a zaplatiť za plnenie predmetu zmluvy 

dohodnutú cenu. 
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IV. Cena  predmetu zmluvy a fakturácia 

1. Cena diela je stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení 

neskorších   predpisov a 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. 

2. Cena za zhotovenie diela je: 

Cena bez DPH: ..................... €, slovom: ............................ €, 

Sadzba DPH 20%: ........................ €, slovom:................................€, 

Celková cena vrátane DPH: .............................. €, slovom: ............................. €. 

3. V cene diela sú zahrnuté všetky náklady spojené s úplným, vecným a odborným 

splnením záväzkov Zhotoviteľa  vyplývajúcich z tejto zmluvy vrátane nákladov na všetky 

vedľajšie, pomocné a iné činnosti nevyhnutné na plnenie zmluvy. 

4. Po uzatvorení zmluvy s uchádzačom bude víťazná cenová ponuka nemenná, a nie je 

možné zistené práce viac faktúrovať dodatkami k pôvodnej zmluve. 

5. Na vykonanie diela nebude poskytnutý preddavok ani záloha. 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že cena diela bude uhradená na základe daňového dokladu – 

faktúry vystavenej Zhotoviteľom po odovzdaní a prevzatí Diela, pričom časť ceny za dielo 

-  vo výške 600, 00 €, slovom: šesťsto € bude zadržaná až do  kolaudačného 

rozhodnutia.  

7. Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia. Prílohou faktúry jesúpis skutočne 

vykonaných prác a  protokol o odovzdaní a prevzatí Diela. V prípade, že faktúra nebude 

obsahovať zákonom stanovené náležitosti, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju 

Zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade, lehota splatnosti začína plynúť až 

doručením opravenej faktúry Objednávateľovi. 

 
V. Ďalšie zmluvné dohody 

1. Zmluvné strany berú na vedomie, že všetky informácie, ktoré sa v súvislosti s uzavretím 
tejto zmluvy dozvedia, sa považujú za dôverné informácie, a ktoré sa dozvedia 
v súvislosti s plnením tejto zmluvy, za obchodné tajomstvo v zmysle ust. § 17 a nasl. 
Obchodného zákonníka.  

2. Zhotoviteľ berie na vedomie, že odmena vyplatená za dodané Dielo, je vyplatená 
z prostriedkov MV SR a zdrojov EÚ. Na kontrolu a audit použitia týchto finančných 
prostriedkov a vymáhanie ich neoprávneného použitia alebo zadržania sa vzťahuje režim 
upravený v právnych predpisoch SR.  

3. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s poskytovanými službami 
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP, a to oprávnenými osobami na 
výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

 
VI. Termín plnenia 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá objednávateľovi predmet plnenia zmluvy podľa bodu 
III.  bod 2. písm. a) až d) v termíne 40 kalendárnych dní a písm. e) priebežne počas 
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realizácie stavby do jej ukončenia – vydania všetkých rozhodnutí súvisiacich 
s dokončením stavby odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo na realizáciu 
stavebných prác. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že doručí projektovú 
dokumentáciu 6x vytlačené paré, 1x  na CD nosiči. 

2. Zhotoviteľ bude Objednávateľa informovať o stave plnenia záväzku pravidelne 
v dohodnutých termínoch. 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať autorský dohľad odo dňa nadobudnutia účinnosti 
Zmluvy o dielo – od začatia realizácie stavebných prác na stavbe až do vydania 
kolaudačného rozhodnutia na celú stavbu. 

 
VI. Záručná doba a zodpovednosť za vady 

1. Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za kvalitu dodaných prác a služieb podľa tejto 
zmluvy najmenej počas doby povinnej udržateľnosti projektu (v zmysle bodu II. ods.1.), 
t.j. po dobu 5 rokov po ukončení projektu. Zhotoviteľ je povinný v období počas platnosti 
tejto zmluvy a po dobu 5-tich rokov po vydaní všetkých rozhodnutí súvisiacich 
s dokončením stavby na požiadanie poskytnúť súčinnosť Objednávateľovi bezodkladne 
v rámci výkonu kontrolnej činnosti príslušných orgánov voči objednávateľovi, vrátane 
podania písomných vyjadrení a vysvetlení od odovzdania projektovej dokumentácie 
Objednávateľovi. 

2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené podľa tejto zmluvy a že predmet 
zmluvy bude dodaný v súlade so všeobecnými právnymi predpismi a technickými 
normami. 

3. Zhotoviteľ nezodpovedá za závady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov 
poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti 
nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich 
použití trval. 

4. Počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť 
bezodplatne odstrániť vady predmetu zmluvy. 

5. Objednávateľ sa zaväzuje oznámiť vadu diela Zhotoviteľovi bezodkladne po jej zistení 
písomnou formou, kde určí aj primerane lehotu na odstránenie vady. 

 
VII. Zmluvné pokuty a úroky z omeškania 

1. V prípade omeškania odovzdania diela v termíne uvedenom v bode VI. Termín plnenia, 
zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny nedodaného 
predmetu za každý deň omeškania. 

2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúr je tento povinný zaplatiť úrok 
z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z fakturovanej sumy. 

 
 

VIII. Ostatné ustanovenia 

1. Akékoľvek zmeny a doplnky môžu byť vykonané výlučne dvojstrannou písomnou dohodou  
účastníkov vo forme číslovaných dodatkov  ku Zmluve o dielo. 

2. Zmluva o dielo bude vyhotovená v 4 origináloch,  z ktorých  jeden obdrží Zhotoviteľ a tri 
objednávateľ. 
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3. Práva a povinnosti účastníkov, ktoré neupravuje Zmluva o dielo, sa spravujú príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

4. Na predmet tejto zmluvy sa vzťahujú autorské práva Zhotoviteľa. 

5. Táto zmluva nadobúda platnosť podpisom oboch zmluvných strán a účinnosť nasledujúci 
deň po zverejnení v Centrálnom registri zmlúv SR. 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, že zodpovedá ich 
slobodnej vôli a nieje uzavretá v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, na znak 
čoho ju  vlastnoručne podpisujú. 

 
V Košiciach dňa  
 
 
 
Za objednávateľa:                                                                     Za zhotoviteľa: 
 
 
 
 
 
........................................................                                  .........................................................    
PaedDr. Mária Čabalová 
  riaditeľka školy, štatutár                                                                
 
 
 


