
VÝZVA  

NA PREDKLADANIE PONÚK 

vypracovaná v súlade s § 9 ods. 9  zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom                        
obstarávaní“)  

 

Verejný obstarávateľ: Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským –             

                                   Alapiskola, Hlavná 115, Topoľníky – Nyárasd 

Poštová adresa: Hlavná 115  

Obec:   Topoľníky  

            
PSČ :   930 11 

IČO:   36081051              

Kontaktná osoba: Mgr. Zuzana Takácsová, riaditeľka školy   

Telefón:                      031/5582216 

Elektronická pošta: zstopolniky.riaditel@gmail.com 

Internetová adresa : www.zstopolniky.sk 

 

1) Názov  zákazky: kód CPV-71242000-6  - Projektová dokumentácia 
k projektu Opatrenia na podporu výparu , proti suchu a využití dažďovej vody 
na ZŠ s VJM v Topoľníkoch 

2) Druh zákazky – zákazka na poskytnutie služby 
3) Miesto dodania poskytnutia služieb:  
      3.1.Plánovaná lehota dodania predmetu zákazky: do 30 dní od účinnosti         
            Zmluvy o dielo. 
4) Výsledok verejného obstarávania – zmluva o dielo v zmysle                                                                                        

Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 
5) Opis predmetu zákazky :  Technické riešenie v zmysle STN 75 6101 pre   
      objekty : 

a)  Podzemný zásobník na zadržiavanie dažďovej vody zo strechy budovy     

školy  s využitím na  zavlažovanie- objem 13 m3 

b) Dažďová záhrada na zadržiavanie dažďovej vody zo strechy budovy  

v počte 2 ks. Rozloha dažďovej záhrady cca 30 m2. 

c) Fontána s vodopádom s pohonom čerpadla z fotovolt. panelov. 

 

 

 

 



Požiadavky na spracovanie a rozsah projektovej dokumentácie:  
- dokumentácia bude riešiť systém zachytenia dažďovej vody v jednotlivých objektoch 

- dokumentácia bude dokladovaná nasledovnými základnými prílohami:  

1. Technická správa  

2. Situácia  

3. Vzorový priečny rez  

4. Výkaz výmer  
 
 Vzhľadom na špecifickosť objektov a ich umiestnením je možná obhliadka miesta 

dodania predmetu zákazky. 

 
6) Technické a kvalitatívne požiadavky: 

       Uchádzač dodá projektovú dokumentáciu – 4 paré, ktorá musí zodpovedať      
       Slovenským technickým normám alebo normám EÚ, v súlade s opisom    
       predmetu zákazky. 

 
7) Predpokladaná hodnota a rozsah zákazky bez DPH: 833 EUR 

            Rozsah zákazky: 4 paré 
               

(PHZ stanovená v zmysle Sadzobníka pre navrhovanie cien projektových prác 
a inžinierskych činností v cenách 2014.) 
 
 

8)  Trvanie zmluvy v mesiacoch:12 mesiacov od účinnosti zmluvy  

9) Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania: 

Predmet zákazky bude financovaný z Finančného mechanizmu EHP a 

štátneho rozpočtu SR. 

10)  Podmienky predkladania cenových ponúk: 

a)  lehota na predkladanie cenových ponúk: 22.12.2014 

b) spôsob doručenia ponuky: poštou alebo kuriérom na adrese uvedenej v bode 

„Verejný obstarávateľ“ tejto výzvy, v uzatvorenej obálke s označením „Verejné 

obstarávanie – neotvárať, projektová dokumentácia“. Na obálke musí byť 

uvedená adresa odosielateľa 

c)  ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku, cena v EUR  

d) cenová ponuka neobsahuje návrh zmluvy; ten bude verejný obstarávateľ   

požadovať len od úspešného uchádzača 

e)  cenová ponuka musí obsahovať cenovú ponuku  podľa bodu 5-Opis predmetu 

zákazky tejto výzvy s uvedením ceny za projektovú dokumentáciu (4 paré), 

v prípade ak je predkladateľ platiteľ DPH, je potrebné vyčísliť cenu bez DPH, 

výšku DPH a cenu s DPH; v prípade ak predkladateľ nie je platcom DPH má 

túto skutočnosť v ponuke uviesť 

  

f)  doklad potvrdzujúci podnikanie v oblasti predmetu zákazky  

g) Verejný obstarávateľ umožní obhliadku školského areálu dňa 17.12.2014 

v čase od  8.00 – 12.00 hod.     



  11)  Oprávnený uchádzač: 
 Oprávneným uchádzačom je fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina      
 takýchto osôb, ktorá má na takúto službu oprávnenie a predložila ponuku.  

 
12)  Kritéria na hodnotenie ponúk: Najnižšia cena  

13) Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 23.12.2014 na adrese Hlavná 115,  
      Topoľníky. Otváranie ponúk je neverejné. 
 
14) Uchádzač nemá nárok na náhradu nákladov spojených s vypracovaním          
       cenovej ponuky  to ani v prípade zrušenia predmetnej výzvy. 

 
15)  Do hodnotenia výberovou komisiou nebude zaradená cenová ponuka: 

- odovzdaná po lehote určenej na odovzdanie 

- vypracovaná v rozpore s výzvou (ktorej obsah nezodpovedá podmienkam 

výzvy, neobsahuje všetky požadované náležitosti) 

 

 

V Topoľníkoch  dňa 15.12.2014 

 

Meno a podpis zodpovednej osoby:  Mgr. Zuzana Takácsová, riaditeľka školy 


