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Výzva na predkladanie ponúk 

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

 (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní”)  
 
1. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ 

 
Názov: 

 
Obec Hviezdoslavov 

 
Sídlo: 

 
Hviezdoslavov č.8, 930 41 Hviezdoslavov 

 
IČO: 

 
00305456 

 
Štatutárny zástupca: 

 
Marek Lackovič 

Kontaktné údaje: starosta@hviezdoslavov.sk  
 
2. KONTAKTNÁ OSOBA ZODPOVEDNÁ ZA PRIESKUM TRHU 

 
Kontaktná osoba: 

 
Ing. Vratko Šoka 

 
Tel./mob. kontakt: 

 
+421 903 569 925 

 
Mailová adresa: 

 
projekty@hviezdoslavov.sk  

 
3. NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY 

Názov predmetu zákazky:  
                       Projektová dokumentácia obecnej základnej školy  Hviezdoslavov.  
Druh zákazky: Služby 

 
4. PODROBNÝ OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 

Predmetom zákazky je spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie s názvom 
„Projektová dokumentácia obecnej základnej školy  Hviezdoslavov.“.  
 
Predmetom zákazky je vypracovanie k projektu. (6paré+1CDnosič projekt 
v elektr.podobe + podrobný rozpočet s výkazom výmer v xls.formáte) 
 
Základné parametre projektu: 
Z hľadiska efektívnosti prevádzky (najmä personálnej optimalizácie) minimálna kapacita školy by 
mala byť 20 tried (2 x 18 + min. 2 špecializované učebne). 
V súlade s demografickým vývojom zvážiť možnosť etapizácie. 
 
Lokalita 
Parcela obdĺžnikového tvaru (75 x 105 m) určená pre ZŠ má rozlohu cca 7453 m2. 
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Dlhšia os pozemku je orientovaná severo – južne. Vstupy do areálu a dopravná obsluha sú 
variantne možné z plánovaných obslužných komunikácií vedených v dotyku so západnou a 
južnou stranou pozemku. 
Parcelné číslo : 240/642 a 240/643. 
 
Priestorové riešenie 
Vzhľadom na charakter zástavby v obci by objekty školy nemali byť vyššie ako 2 
podlažia, prípadne v obmedzenom rozsahu ustupujúce alebo podkrovné 3. podlažie. 
Objektová skladba by mala umožňovať etapizáciu a dispozičnú flexibilitu. Samostatnou budovou 
by mal byť objekt telocvične prípadne spojený so zariadeniami na dodávku tepla na báze plynu. 
Umiestnenie objektu by malo umožňovať napojenie budov v ďalších etapách realizácie zámeru. 
Riešenie objektu telocvične by malo zohľadňovať aj jeho spoločenskú funkciu zhromažďovania 
a usporiadania športových podujatí.  
(dimenzovanie vchodov a priestorov pre obecenstvo). 
Pre údržbu plochých striech a zvodov dažďovej vody uvažovať s vonkajším schodišťom plniacim 
aj funkciu požiarneho schodiska. 
 
Konštrukčné riešenie 
Vzhľadom na požiadavku etapizácie a flexibility vnútorných priestorov sa javí ako najvhodnejší 
konštrukčný prístup montovaná širokorozponová nosná konštrukcia s relatívne ľahko 
premiestniteľnými priečkami schopná reagovať na požadované zmeny funkčného využitia 
budov. Tepelnotechnické vlastnosti budovy by mali zodpovedať kategórii „A1 resp.A0“ z dôvodu 
hľadania dotačných zdrojov pre financovanie výstavby. Vetranie a klimatizáciu riešiť v súlade 
s normatívom výmeny vzduchu 0,7m3/hod.m2 
 
Etapizácia: 
Dispozičné riešenie stravovacieho bloku prispôsobiť požiadavke etapizácie zabezpečenia 
stravovania v I.etape výdajom stravy v ďalších etapách vlastnou kuchyňou. Zvýšenie priestorovej 
kapacity školy v II.etape uvažovať spôsobom nadstavby ďalších podlaží 
a prispôsobiť tomu konštrukčné riešenie a umiestnenie a dimenzovanie technických sietí. 
 
Exteriérové riešenia 
Na rozlohe pozemku, ktorá je k dispozícii bude pomerne náročné umiestniť všetky stavebné 
objekty, statickú dopravu, vonkajšie športoviská, areálové komunikácie a spevnené plochy tak 
aby lokalita spĺňala všetky záväzné regulatívy dané platným ÚPN a plošnými normami pre školské 
areály. Z tohto dôvodu budú pravdepodobne obmedzené najmä parametre exteriérových 
športovísk. 
 
Podmieňujúce investície 
Riešiť napojenie vnútroareálových komunikácií a sietí na verejné komunikácie a rozvody 
- Prístupové obslužné komunikácie 
- Statická doprava 
- Kanalizácia a vodovod 
- Plyn , resp. alternatívny zdroj vykurovania 
- Elektrina 
- Optický Internet 
 
Doplňujúce požiadavky 

• Spracovanie projektu by malo nutne mať predbežný návrh (štúdia, resp. koncept 
návrhu), ktorý bude predložený objednávateľovi na pripomienkovanie  
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• Podklady pre projekt: 
o obec/objednávateľ zabezpečí zakreslenie verejných inžinierskych sietí a body, alebo 

disponibilné úseky pre napojenie areálových sietí 
o polohopis, výškopis a inžiniersko-geologický prieskum (v potrebnom rozsahu pre PSP 

a teda nie pre vykonávací projekt) zabepečí spracovateľ projektu 
 

• Obsah projektovej dokumentácie: 
o cenová ponuka nebude obsahovať projekt skutočného vyhotovenia 
o nebude obsahovať vypracovanie realizačného projektu 
o rozpočet bude v rozsahu podrobnosti pre stavebné povolenie (nie pre realizačný 

projekt) 
 

• Projekt kuchyne 
projekt sa musí vysporiadať s požiadavkou etapizácie výstavby z hľadiska doplnenia 
funkcie kuchyne a s tým súvisiacich priestorových požiadaviek a kapacity technických 
sietí. 
Projekt môže uvažovať s výstavbou priestorov a technických sietí pre výslednú kapacitu 
kuchyne, ktorá je daná počtom tried a žiakov pričom v 1.etape budú tieto priestory 
využité len ako výdajňa stravy, ale budú pripravené pre umiestnenie technológie 
kuchyne. 
Iným riešením môže byť také dispozičné usporiadanie a predpríprava sietí, ktoré umožnia 
prístavbu priestorov kuchyne s optimálnym priestorovým a funkčným vzťahom k 
jestvujúcemu stravovaciemu bloku fungujúcemu dovtedy len s výdajom stravy.  
 

• Doplňujúce posúdenia 
spracovateľ bude v cenovej ponuke uvažovať (v súlade s príslušnými normami) so 
spracovaním posúdení: 
- svetelnotechnickým 
- tepelným 
- akustickým 
- požiarnym 
- kvality ovzdušia (vetrania) 

 
• Inžinierska činnosť(vyjadrenia) 

Predmetom výzvy je len spracovanie projektovej dokumentácie. 
Inžinierska činnosť spojená so získaním potrebných stanovísk a vyjadrení nie je 
predmetom výzvy. 
Predpokladajú sa teda len bežné konzultácie projektantov s príslušnými úradmi (ak to 
bude projektant potrebovať) v priebehu projektových prác 
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5. NUTS 
SK 0211 Trnavský kraj 

 
 
6. KOMPLEXNOSŤ PREDMETU ZÁKAZKY 

Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. 
 
7. ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV 

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov obstarávateľa resp. zo zdrojov EÚ. 
Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky. Splatnosť faktúr je 30dní od protokolárneho 
dodania predmetu zákazky a doručenia faktúry. 

 
8. ZMLUVA/OBJEDNÁVKA 

Pokiaľ verejný obstarávateľ prijme ponuku úspešného uchádzača, uzavrie s úspešným 
uchádzačom zmluvu. 

 
9. MIESTO A TERMÍN PLNENIA 

Miesto: 
Obec Hviezdoslavov 
 
Lehota na dodanie predmetu zákazky: 
Predmet zákazky bude dodaný do 5 mesiacov v zmysle Zmluvy o dielo odo dňa účinnosti tejto 
Zmluvy o dielo. 

 
10. VARIANTNÉ RIEŠENIE 

Verejný obstarávateľ neumožňuje predložiť variantné riešenie. 
 
11. CENA  A CENY UVÁDZANÉ V PONUKE 

a) navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o 
cenách v znení neskorších predpisov; 

b) navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v mene EUR a vyjadrená (zaokrúhlená) 
s presnosťou na 2 desatinné miesta; 

c) ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH"), navrhovanú 
zmluvnú cenu uvedie v zložení: 

• navrhovaná zmluvná cena v EUR bez DPH, 
• sadzba DPH a výška DPH, 
• navrhovaná zmluvná cena v EUR vrátane DPH; 
d) ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v EUR celkom. Na 

skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní v ponuke; 
e) uchádzač uvedie navrhovanú cenu vyjadrenú v mene EUR v Prílohe č. 1 tejto výzvy cenu 

celkovú a nemennú, ktorá bude zahŕňať všetky náklady spojené s dodaním celého 
predmetu zákazky; 

f) v prípade, ak je uchádzačom zahraničná osoba, do ceny bez DPH zahrnie príslušnú DPH, 
platnú v čase predloženia ponuky v krajine sídla verejného obstarávateľa, čo je v 
súčasnosti sadzba vo výške 20% DPH, ako aj všetky ostatné nevyhnutné náklady, spojené 
s plnením predmetu zákazky, aj keď nebudú predmetom fakturácie zahraničného 
uchádzača. 
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12. PREDKLADANIE PONUKY 

a) ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené, musia byť vyhotovené v 
slovenskom jazyku alebo českom jazyku; 

  
13. ZOZNAM DOKLADOV A OBSAH PONUKY 

a) Doklad o Oprávnení podnikať 
- Výpis z OR al. Živnostenský list – kópia, nie staršia ako 3 mesiace. Postačí poukázať 

na zverejnenie v príslušnom obchodnom resp. živnostenskom resp. v inom 
príslušnom registri formou zaslania internetového (webového) odkazu alebo 
zaslanie skenu výpisu z príslušného registra 

- Doklad o odbornej spôsobilosti(kópia) na spracovanie predmetu zákazky a to 
Autorizačné osvedčenie Slovenskej komory architektov alebo Osvedčenie SKSI – 
Autorizovaný stavebný inžinier  
 

b) Vyplnenú Prílohu č. 1 Návrh na plnenie kritérií  
 
c) Čestné vyhlásenie podľa prílohy č. 2 

 
d) Uchádzač predloží zoznam poskytnutých služieb rovnakého alebo obdobného 

charakteru ako je požadovaný predmet zákazky (vypracovanie projektovej 
dokumentácie), pričom predmetom aspoň jednej z týchto služieb bolo vypracovanie 
projektovej dokumentácie výstavby alebo rekonštrukcie budov ktoré spadajú do JKSO : 
810 3 BUDOVY PRE VÝUKU A VÝCHOVU.  
 
Zo zoznamu poskytnutých služieb predloženého uchádzačom, musia vyplývať vyššie 
uvedené požiadavky, a to tak po formálnej ako aj obsahovej stránke a musí obsahovať 
nasledovné údaje:  
a) názov/obchodné meno odberateľa, sídlo/miesto podnikania odberateľa, IČO s 
kontaktnými údajmi odberateľov vrátane telefónnych čísiel, u ktorých je možné 
overenie predkladaných informácií,  
b) názov zákazky/predmetu zmluvy,  
c) popis poskytnutej služby, spolu s identifikáciou projektu  
d) cena za predmet zmluvy,  
e) termín poskytnutia predmetnej služby (lehota dodania). 

 
Ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o VO, 
súčasťou zoznamu poskytnutých služieb musia byť referencia/referencie alebo 
ekvivalentný/ekvivalentné doklad/doklady v súlade so zákonom 
 

e) Podpísaný Návrh zmluvy o dielo  
 
14. KRITÉRIUM NA VYHODNOTENIE PONÚK 

Najnižšia cena v EUR s DPH 
 
15. LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK 

Do 10.05.2021,  do 16:00 hod. 
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16. MIESTO PREDKLADANIA PONÚK 

Uchádzač predloží ponuku v súlade s bodom 13. tejto Výzvy, na emailovú adresu kontaktnej 
osoby, uvedenej v bode 2 tejto výzvy, a to skenovaním do pdf. súborov. 

 
17. DÁTUM VYHOTOVENIA VÝZVY A MENO ZODPOVEDNEJ OSOBY 

Dátum vyhotovenia:  26.04.2021 
Vypracoval: Ing. Vratko Šoka 

 
18. PRÍLOHY VÝZVY 

Príloha č. 1: Návrh na plnenie kritérií  
Príloha č. 2: Čestné vyhlásenie zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 
Príloha č. 3: Návrh zmluvy o dielo 

 
19. ĎALŠIE INFORMÁCIE 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť výzvu na predloženie cenovej ponuky  na 
predmet zákazky v prípade, že sa zmenia okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo. 
 
V Hviezdoslavove 26.4.2021               
 
 
 
 
                                                                                                      Marek Lackovič - Starosta obce  
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PRÍLOHA Č. 1 

 
Návrh na plnenie kritérií 

 
PREDMET ZÁKAZKY: 

        Projektová dokumentácia Obecnej základnej školy  Hviezdoslavov 
 

VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ: 
Obec Hviezdoslavov, IČO : 00305456 
 
 

Položka Cena spolu 
bez DPH 

Cena spolu s 
DPH 

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre 
stavebné povolenie v 6paré +1CDnosič projekt 
v elektr.podobe + 1podrobný rozpočet s výkazom 
výmer v xls.formáte 

  

 
Cena za celý predmet zákazky spolu 
 

  

 
*Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie celkovú cenu vrátane všetkých nákladov a upozorní verejného obstarávateľa na to, že nie je 
platcom DPH. 

 

 

Názov uchádzača: 
 
 
 
Sídlo uchádzača: 
 
 
 
Štatutárny zástupca uchádzača: 
 
 
 
Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu:  
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PRÍLOHA Č. 2 
 

Obchodné meno: 

Adresa spoločnosti: 

IČO: 

 
ČESTNÉ VYHLÁSENIE 

 
Dolu podpísaný zástupca uchádzača týmto čestne vyhlasujem, že nemám uložený zákaz účasti vo 
verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, 
miesta podnikania alebo obvyklého pobytu a nie som v konflikte záujmov v zmysle §23 zákona č. 
343/2015 o verejnom obstarávaní v tomto postupe verejného obstarávania. 
Ďalej čestne vyhlasujem , že spĺňam ostatné podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2016 
Z.z. 

 

 

 

V ....................................... dňa............... 

  

 

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

meno a priezvisko, funkcia 

podpis1 

 
 
 
 
 

 
1Čestné vyhlásenie musí byť podpísané uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným 
zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch. 
 


