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Mesto Senica  
Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica   , IČO: 00309974 

V Senici, dňa 07.augusta 2019 
 
 
 

  Všetkým potenciálnym záujemcom  
 
 

 
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 

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

 
Zákazka na poskytnutie služby  

Vypracovanie projektovej dokumentácia – Zateplenie ZŠ V. Paulínyho – Tótha 32, Senica  

 
I. Názov, adresa a kontaktné miesto verejného obstarávateľa :  

Názov organizácie :   Mesto Senica   
Sídlo organizácie :  Štefánikova 1408/56, 905 01 Senica   
IČO:     00309974 
DIČ:    2021039845 
Bankové spojenie:  PRIMA banka Slovensko, a.s. 
Číslo účtu :    SK11 5600 0000 0092 0051 4007 
   
 
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie :   

Meno a priezvisko:  Ing. Mária Výletová  
Č. tel.:   +421 918 663 616 
e- mail:  maria.vyletova@senica.sk    

Typ verejného obstarávateľa:  verejný obstarávateľ v zmysle  § 7,  ods.1 b) zákona  č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení. 

 
II. Názov predmetu zákazky :  Vypracovanie projektovej dokumentácia – Zateplenie ZS V. 

Paulínyho – Tótha 32, Senica . 
. 

Druh zákazky:    zákazka na poskytnutie služby 
CPV:   71200000-0 architektonické a súvisiace služby  
  71320000-7 Inžinierske projektovanie 
 
Rozdelenie predmetu zákazky na časti : požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet 
zákazky tak, ako je uvedené v prílohe Návrh uchádzača na plnenie kritéria na hodnotenie 
ponúk.  
 
Podrobný opis predmetu zákazky :  
Predmetom zákazky bude zateplenie obvodového plášťa budovy základnej školy – 
učebňových pavilónov a objektu telocvične  nadväznosti na vypracovaný energetický posudok 
ktorý tvorí prílohu tejto výzvy.  
1. Budova základnej školy na ulici V.P. Tótha č.32/7 v Senici je štvorpodlažná budova so 

sedlovou strechou. Budova je bez podpivničená. Obvodové steny sú z dierovaných 
tehloblokov hr. 450 mm a 380 mm. Pôvodná plochá strecha nad štvrtým poschodím bola 
nahradená sedlovou strechou s miernym sklonom a väzníkovou konštrukciou. V 
priestoroch šatní a vstupnej chodby na vysunutom prízemí bola ponechaná plochá 
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strecha. Otvorové konštrukcie - okná sú osadené plastové s izolačným dvojsklom a 
podobne aj vchodové dvere sú už plastové. V štítových stenách na schodisku sú otvorové 
výplne zo sklobetónu. Všetky vykurované priestory sú vykurované radiátormi osadenými 
pod oknami. Zdrojom tepla je kotolňa s plynovými kondenzačnými kotlami. 

 Celková zastavaná plocha : 1 404,4 m2 
 Obostavaný priestor :         17 028,0 m3 
 
2. Budova objektu telocvične, jedálne a priestory družiny pri základnej školy na ulici V. P. 

Tótha č.32/7 v Senici je dvojpodlažná budova so sedlovou strechou s miernym sklonom a 
časť s plochou strechou.. Budova je bez podpivničená. Obvodové steny sú z dierovaných 
tehloblokov hr. 380 mm. Otvorové konštrukcie - okná sú osadené plastové s izolačným 
dvojsklom a podobne aj vchodové dvere sú plastové. Všetky vykurované priestory sú 
vykurované radiátormi osadenými pod oknami. Zdrojom tepla je kotolňa s plynovými 
kondenzačnými kotlami. 
 Celková zastavaná plocha :   916,2 m2 
 Obostavaný priestor :         8 129,4 m3 

 
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie na úrovni realizačného projektu  bude 
spracovaná v súlade s platnými normami a platnými právnymi predpismi SR a EÚ .  
Výstupy projektových prác predstavujú najmä:  

 Sprievodnú správu 

 Súhrnnú technickú správu 

 Výkresovú časť  -– celková situácia stavby  
- Zameranie skutkového stavu 
- Novo navrhovaný stav so zateplením  
- Pohľady 
- Rezy 
- Pôdorysy  
- Nevyhnutné detaily zateplenia 
- Požiarna ochrana  
- Elektroinštalácia – bleskozvod 
- Rozpočet stavby včetne zadania  

  
Projektová dokumentácia musí byť vypracovaná podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade s  
Vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000Z.z., ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 
Spracovateľ projektovej dokumentácie je povinný zamerať si skutkový stav rekonštruovaných 
objektov. 
 
Miesto stavby: V. Paulínyho Tótha32, 905 01 Senica ,  
 
Spracovateľ projektovej dokumentácie je povinný v priebehu spracovávania projektovej 
dokumentácie svoj návrh rekonštrukcie objektov konzultovať min. 2x s verejným 
obstarávateľom. 
 
Záujemcovia môžu vykonať obhliadku miesta poskytnutia služby predmetu zákazky, aby si 
sami overili a získali potrebné informácie, nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky. 
Výdavky spojené s obhliadkou miesta  predmetu zákazky idú na ťarchu záujemcu. Obhliadka 
sa uskutoční v prípade záujmu uchádzačov po dohode s kontaktnou osobou zákazky 
uvedenej v bode č. I zákazky. 
 
Termín poskytnutia služby : do 15. 11. 2019. 
 
Projektová dokumentácia bude spracovaná v slovenskom jazyku. Objednávateľ požaduje 
odovzdať výkresovú a textovú časť projektovej dokumentácie :  

- 6 ks dokumentácie v tlačenej forme 
- 1 ks v elektronickej forme ( formáty: pdf, word, dwg ) na 

CD/DVD.  
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III. Podmienky financovania:  Zákazka bude financovaná  z rozpočtu mesta Senica v roku 2019.  

Verejný obstarávateľ neposkytne preddavok na plnenie zmluvy.  Splatnosť faktúr do 30 dní po 
podpísaní preberacieho protokolu  o odovzdaní predmetu zákazky v zmysle bodu II. výzvy. 
  

IV.  Podmienky účasti :  
 Tohto verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto 
podmienky účasti :  
a) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. Túto 

podmienku účasti preukáže doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, 
uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu 
zákazky. 
 
Za účelom preukázania tejto podmienky sa vyžaduje predloženie fotokópie dokladu 
o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý 
zodpovedá predmetu zákazky . U právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, 
u fyzických osôb napr. Výpis zo živnostenského registra. Uvedený doklad sa nevyžaduje 
v prípade, ak má uchádzač aktuálny zápis vo verejne prístupnom registri na stránke : 
www.orsr.sk alebo www.zrsr.sk alebo www.uvo.gov.sk alebo v inom verejne prístupnom 
registri.   V tomto prípade si oprávnenie uchádzača realizovať predmet zákazky overí 
verejný obstarávateľ.  

b) Vlastní osvedčenia o odbornej spôsobilosti projektanta na spracovanie predmetnej 
projektovej dokumentácie. 

c) Nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím 
v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Túto podmienku 
účasti uchádzač nepreukazuje , ale v prípade ak verejný obstarávateľ zistí, že uchádzač 
má uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v SR 
alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu , bude vylúčený.  

V. Administratívne informácie  

Lehota a podmienky  na predkladanie ponúk  
 
Ponuky je potrebné doručiť do 23. 08. 2019 do 10:00 hod osobne alebo poštou na adresu 
verejného obstarávateľa: Mestský úrad Senica, Štefánikova 1408/56, 905 01 Senica.  
 
Ponuka doručená osobne alebo poštou musí byť doručená v nepriehľadnej obálke a musí 
obsahovať nasledovné údaje:  
*adresu verejného obstarávateľa uvedeného v bode I. výzvy 
*adresu uchádzača ( názov, obchodné meno a adresa sídla alebo miesto podnikania )  
*označenie „NEOTVÁRAŤ  PD – ZŠ V. Paulínyho Tótha“    
Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predloženie ponuky nebude zaradená do 
vyhodnotenia predložených ponúk. 
 
Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 23.08.2019 o 10:30  hod. na adrese: Mestský úrad 
Senica, Štefánikova 1408/56, 905 01 Senica – zasadačka úradu – 4. Poschodie.  
 
Jazyk ponuky  
Celá ponuka, doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom 
jazyku. 
Mena a ceny uvádzané v ponuke:  
Navrhovaná cena musí byť vyjadrená v € s presnosťou na dve desatinné miesta. 
Ak je uchádzač platcom DPH, navrhovanú cenu uvedie v zložení:  
- Navrhovaná zmluvná cena bez DPH 
- Cena DPH 
- Navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH 
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom a na skutočnosť, 
že nie je platcom DPH upozorní.  

http://www.orsr.sk/
http://www.zrsr.sk/
http://www.uvo.gov.sk/
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Cenu predmetu zákazky uchádzač uvedie do formulára  „Návrh uchádzača na plnenie kritérií“ 
na základe vlastných výpočtov, pričom cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s 
požadovaným predmetom zákazky. 
 

VII.  Kritéria vyhodnotenia ponúk  
Kritériom na vyhodnotenie ponúk  bude najnižšia ponuková cena v EUR. Úspešnému 
uchádzačovi bude oznámené , že sa jeho ponuka prijíma, neúspešnému uchádzačovi bude 
oznámené, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky s uvedením identifikácie úspešného 
uchádzača a informáciu o výhodách  ponuky úspešného uchádzača .    
 

VIII.  Súčasťou ponuky uchádzača musí byť :  
a) Aktuálny doklad o oprávnení poskytovať služby , dodávať tovary alebo uskutočňovať 

stavebné práce , ktoré sú predmetom tejto zákazky (postačuje scan ) v zmysle bodu IV. a) 
vyššie uvedených podmienok účasti ,  

b) Aktuálny doklad osvedčenia o odbornej spôsobilosti projektanta na spracovanie 
predmetnej projektovej dokumentácie. (postačuje scan ) v zmysle bodu IV. b) vyššie 
uvedených podmienok účasti ,  

c) Ponuková cena  v EUR s presnosťou na dve desatinné miesta podpísané štatutárnym 
uchádzačom  - formulár „ Návrh uchádzača na plnenie kritéria „,  

 

IX. Lehota viazanosti : 15.09.2019.  

  
X.  Ostatné Všetky náklady  spojené s prípravou, predložením ponuky a súvisiacou 
 komunikáciou medzi verejným obstarávateľom a uchádzačom znáša v plnej miere uchádzač.  

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prieskum nevyhodnocovať a zrušiť ho, ak ani jeden 
uchádzač nedoručil ponuku, ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám 
určených verejným obstarávateľom, alebo ak sa podstatne zmenili okolnosti za ktorých bola 
súťaž vyhlásená a nebolo možné ich predvídať. 
 

 
 
 
 
 
 

                 Ing. Mgr. Martin Džačovský  
                                                                                                 primátor mesta  
 
 
         
     
 
 
 
Prílohy: Jestvujúci stav  PD  
  Energetické hodnotenie  
  Návrh uchádzača na plnenie kritéria   
 
 


