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Výzva na súťaž  
 

 

Výzva na súťaž sa vyhlasuje / zadáva pre: 

 
zákazku podľa § 117 č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov  

 
zákazku, na ktoré  sa uplatňujú ustanovenia zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

 iné: ............................................................................................................. 

Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona:  

Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov? ÁNO  NIE  

 
 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa  

Obchodné meno / Názov Obec Moravský Svätý Ján 
 

Adresa sídla Moravský Svätý Ján 803 

Mesto Moravský Svätý Ján 

PSČ 908 71  

IČO 00309737 

Kontaktná osoba Anton Emrich 

tel. č.  +421905814399 

e-mail starosta@obecmsjan.sk 

adresa hlavnej stránky verejného 
obstarávateľa /URL/ 

http://www.moravskysvatyjan.sk/ 

 
Kontaktné miesto/doručenie ponúk: 
 

Obchodné meno / Názov EURO tender SK, s.r.o. 

Adresa sídla/poštová adresa Kominárska 141/2-4, 831 04  Bratislava 

IČO 46020578 

Kontaktná osoba Ing. Pavel Hulín 

tel. č.  +421908772640 

e-mail: info@eurotender.sk 

 
 
2. Identifikácia projektu 
 

Názov projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej 

školy v obci Moravský Svätý Ján“  

 

Číslo ITMS2014+ Nie je známe v čase vyhlásenia VO 

Operačný program Kvalita životného prostredia 

 
3. Názov zákazky  

„Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v obci Moravský Svätý Ján“ – projektová 

dokumentácia DSP na úrovni Realizačného projektu 

 
4. Druh zákazky  
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služby 
 
5. Stručný opis predmetu zákazky  
 

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stávajúcu budovu Materskej školy v Moravskom Svätom 

Jáne, súp.č. 339. Materská škola je dispozične riešená ako pavilónová (dva učebňové pavilóny P1 

a P2 a jeden hospodársky pavilón). Učebné pavilóny sú dvojpodlažné. Hospodársky pavilón je 

prízemný  s kotolňou na zemný plyn. Všetky pavilóny sú komunikačne spojené so spojovacou 

chodbou. Učebné pavilóny dvojpodlažné majú kapacitu 30 detí na každom podlaží, spolu je to 120 

detí.  

Ďalšie info viď aj prílohu č.3 – PD skutkový stav vrátane Tech. správy v el. úložisku: 
www.uschovna.cz/zasilka/LIKGX7KE78PKP3H4-N3J. 

 Verejný obstarávateľ plánuje podať Žiadosť o NFP   v zmysle Výzvy zameranej na zníženie 

energetickej náročnosti verejných budov (OPKZP-PO4-SC431-2017-19 v rámci OP Kvalita životného 

prostredia), resp. neskorších výziev alebo sa uchádzať o  iné vhodné dotácie na základe projektu. 

 
6. Spoločný slovník obstarávania   

Predmet zákazky CPV podľa slovníka 

 
Architektonické a inžinierske služby a dozor 

 

 
71250000-5 

 
7. NUTS kód 
SK021 – Trnavský kraj 
 
8. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: 15 000,- EUR bez DPH  
 
9. Miesto dodania /poskytnutia služieb:  
Miesto: Obec Moravský Svätý Ján, OÚ Moravský Svätý Ján 803, 908 71 Moravský Svätý Ján 
 
10. Rozsah predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP) 

v podrobnosti Realizačného projektu pre stávajúcu budovu Materskej školy. Uvedená dokumentácia 

bude použitá aj ako tendrová dokumentácia pre výber zhotoviteľa stavby. 

Projektová dokumentácia musí byť spracovaná v súlade s aktuálne platnými technickými normami, 

požiarnymi, hygienickými a inými predpismi.  

Uchádzač je povinný spracovať projekt podľa stavebného zákona a príslušných vykonávacích 

vyhlášok, aby bol spôsobilý na vydanie prípadného stavebného povolenia a na úrovni realizačného 

projektu. 

 

Projekt stavby pre stavebné povolenie na úrovni realizačného projektu v nasledovnom zložení: 

Min. rozsah projektovej dokumentácie:  

1. Architektúra :  
Pôdorys 1. NP, pôdorys 2. NP, pôdorys strechy, rez A-A, pohľady, situácia , sprievodná správa, 
technická správa, spracovanie vybraných detailov, výkaz prvkov,  
2.Projektové energetické hodnotenie (min. požiadavky viď Príloha č.2 – Min. požiadavky na 
vypracovanie energ. hodnotenia) 
3. Požiarna ochrana 
4. Projekt bleskozvodu 
5. Projekt organizácie výstavby 
6. Statické posúdenie navrhovaných častí 

http://www.uschovna.cz/zasilka/LIKGX7KE78PKP3H4-N3J
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7. Projekt, resp. posúdenie vykurovania a prípravy teplej vody 
8. Projekt vnútornej elektroinštalácie 
9. Projekt vetrania a rekuperácie podľa určenia spracovateľa PD 
10. Položkový rozpočet stavby, 
11. Výkaz výmer pre vyhlásenie verejného obstarávania! 

 
Verejný obstarávateľ vyžaduje predložiť ponuku na celý predmet zákazky. Požaduje sa 5 paré PD plus 
1x digitálna podoba (CD, DVD, a pod). 

 
11. Rozdelenie predmetu zákazky 
Ponuka sa predkladá na celý predmet zákazky 
 
12. Možnosť predloženia variantných riešení 
Verejný obstarávateľ neumožňuje záujemcom predložiť variantné riešenia. 
 
13. Podmienky predkladania cenovej ponuky a spôsob určenia ceny 

  e-mailom  
  poštou alebo iným doručovateľom 
  osobne 

- Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty pri výbere dodávateľa sa predkladajú v štátnom jazyku 
(t.j. v slovenskom jazyku). Doklady, ktoré tvoria súčasť obsahu ponuky uchádzačov vo 
verejnom obstarávaní so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musia byť predložené v 
pôvodnom jazyku, a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka, t.j. do slovenského 
jazyka (neplatí pre uchádzačov, ktorí majú sídlo  v Českej republike. V takomto prípade 
doklady môžu byť predložené v pôvodnom, t.j. v českom jazyku).  

- Uchádzač predloží ponuku e-mailom, poštou, iným doručovateľom alebo osobne na adresu: 

EURO tender SK, s.r.o., Kominárska 141/2-4, 831 04  Bratislava 

Alebo emailom na: info@eurotender.sk. 

- Na obálku je potrebné uviesť: 
Označenie: „Verejné obstarávanie“ 
Heslo:  „MSJ - PD MŠ“ 

 
14. Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 11.5.2017, 9:00 
 
15. Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 30.09.2017 
 
16. Obsah ponuky  

a) Cenová ponuka za predmet zákazky spracovaná v súlade s podmienkami uvedenými v tejto 
výzve. Doklad bude podpísaný oprávnenou osobou za uchádzača. Postačí prostá 
fotokópia dokladu. 

b) Doklad/y na preukázanie splnenia podmienok účasti, viď bod 18.1 tejto výzvy. Postačí 
prostá fotokópia dokladu. 

 
17. Právne vzťahy vyžadované od skupiny dodávateľov, s ktorou sa uzatvorí zmluva: 1 

Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť právnu formu na účely účasti vo verejnom obstarávaní. 
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa 
osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. 

 
18. Podmienky účasti  

18.1 Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do 
profesijného alebo obchodného registra.  

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti:  
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 
písm. e) zákona o VO. Ich splnenie uchádzač preukáže predložením dokladu o oprávnení 
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poskytovať služby, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Postačí prostá fotokópia aktuálneho výpisu 
v čase predkladania ponúk. 
 
Hospodársky subjekt (HS) môže preukázať splnenie tejto podmienky účasti zápisom do Zoznamu 
hospodárskych subjektov (tzn. ak je zapísaný v predmetnom zozname s potrebnými údajmi nemusí 
predkladať žiadny doklad v ponuke).Verejný obstarávateľ uzná aj rovnocenný zápis. 
Ak uchádzač nesplní požiadavku podľa tohto bodu výzvy na súťaž, bude z verejného 
obstarávania vylúčený.  
 

 
19. Kritériá na vyhodnotenie ponúk podľa § 44 ZVO:  

  Najnižšia cena EUR bez DPH 
  Najlepšieho pomeru ceny a kvality 
  Nákladov použitím prístupu nákladovej efektívnosti najmä nákladov počas životného cyklu  

 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za dodanie 
predmetu zákazky prevyšuje finančný limit vyčlenený verejným obstarávateľom pre požadovaný 
predmet zákazky.  

 
20. Navrhnutý spôsob vzniku záväzku:  

  Objednávka 
  Zmluva 
  Rámcová dohoda 
  Iné  

 
21. Trvanie zmluvy v mesiacoch:  45 dní od účinnosti zmluvy 
 
22. Ďalšie informácie  
 

a) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo postup obstarávania zrušiť s uvedením objektívneho 
dôvodu a oboznámením uchádzačov. V prípade ak budú predložené iba dve ponuky alebo 
budú predložené ponuky ktoré budú prevyšovať PHZ, verejný obstarávateľ si vyhradzuje 
právo zrušiť postup zadávania zákazky s oboznámením uchádzačov. 

b) Prípadné otázky môžete včas adresovať (najneskôr 2 dni pred uplynutím lehoty na 
predkladanie ponúk) písomne, odporúčame e-mailom na kontaktnú osobu v úvode výzvy. 
Zodpovedané budú najneskôr nasledujúci deň odo dňa prijatia. Preferuje sa e-mailová forma 
komunikácie pre tento účel. 

c) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje  právo na zmenu resp. doplnenie informácií uvedených 
v tejto výzve najneskôr 3 dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. 

d) Verejný obstarávateľ v prípade nejasností v ponukách môže požiadať o vysvetlenie resp. 
doplnenie ponúk. Uchádzač musí doručiť vysvetlenie resp. doplnenie do 2 prac. dní odo dňa 
doručenia požiadavky, ak verejný obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu. Vysvetlením ponuky 
nemôže prísť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb 
v písaní a počítaní. Preferuje sa e-mailová forma komunikácie pre tento účel. 

e) Všetky doklady v ponuke sa predkladajú ako originály alebo ich úradne overené kópie ak nie 
je uvedené inak. 

f) Uchádzačom bude odoslané oznámenie/informáciu o výsledku verejného obstarávania do 5 
kalendárnych dní odo dňa ukončenia vyhodnotenia ponúk. 

g)  Všetky náklady s vypracovaním ponuky znáša v plnej miere uchádzač. 

h) Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že doručená ponuka môže byť zahrnutá do 
vyhodnotenia len za predpokladu, že jej obsah zodpovedá všetkým podmienkam definovaným 
vo výzve na predkladanie ponúk, obsahuje všetky náležitosti definované vo výzve na 
predloženie cenovej ponuky a bola predložená v lehote určenej vo výzve na predloženie 
cenovej ponuky. 
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i) Ukončenie vyhodnotenia predložených ponúk bude do 30 kalendárnych dní odo dňa, kedy 
uplynula lehota na predloženie ponúk. V odôvodnených prípadoch (napr. pri vysvetľovaní 
ponuky a pod.) bude uvedená lehota primerane predĺžená.  

j) Úspešný uchádzač doručí verejnému obstarávateľovi podpísanú zmluvu vrátane príloh (v 4 
vyhotoveniach) do 5 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy na podpis zmluvy. V opačnom 
prípade sa to bude považovať za neposkytnutie súčinnosti a verejný obstarávateľ si 
vyhradzuje právo vyzvať na podpis zmluvy ďalšieho uchádzača v poradí. 

k)  V zmluve s poskytovateľom bude zakotvené: 

1.Povinnosť dodávateľa/zhotoviteľa strpieť výkon kontroly/auditu/kontroly na mieste súvisiaceho s 
dodávaným tovarom, prácami a službami, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí 
NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú 
súčinnosť. Za osoby oprávnené sa považujú: 
- Poskytovateľ a ním poverené osoby, 
- Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi 

poverené osoby, 
- Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, 
- Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu, 
- Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 
- Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 
- Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi SR a právnymi aktmi. 
 
2.Povinnosť uvádzať na faktúrach názov a ITMS kód projektu, aby boli jednoznačne priradené  
Výdavky k projektu a zamedzilo sa dvojitému financovaniu. 
 
3. Platobné podmienky: 
Fakturácia sa uskutoční až po dodaní predmetu plnenia zmluvy. Zálohy ani preddavky sa neposkytujú. 
Splatnosť faktúry bude 30 dní.  
Zmluvné pokuty  za oneskorené dodanie 0,05% a omeškanie platby 0,05% z dlžnej sumy.  
 
23. Dátum zaslania výzvy na súťaž: 02.05.2017 
 
24. Dátum zverejnenia výzvy na internetovej stránke: 02.05.2017. 
 
 
Prílohy tejto výzvy: 
Príloha č.1 – Formulár cenovej ponuky 
Príloha č.2 – Min. požiadavky na vypracovanie energ. hodnotenia 
Príloha č.3 – PD skutkový stav, link:  www.uschovna.cz/zasilka/LIKGX7KE78PKP3H4-N3J. 
 
 
Dátum a miesto: 02.05.2017, Moravský Svätý Ján     
 
                                                                                                      Anton Emrich v.r. 

..........................................         
                                          
 Anton Emrich 

        starosta   
      

        

http://www.uschovna.cz/zasilka/LIKGX7KE78PKP3H4-N3J
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Príloha č. 1 

Formulár cenovej ponuky  

 

 

Názov projektu 

 

„Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy 

v obci Moravský Svätý Ján“  

 

 

Názov zákazky 

 

„Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v obci Moravský Svätý 

Ján“ – projektová dokumentácia DSP na úrovni Realizačného 

projektu 

 

 

Uchádzač: 

 

Obchodné meno / Názov  

Adresa sídla/miesta podnikania  

Mesto  

PSČ  

IČO  

Spracovateľ ponuky/ 

kontaktná osoba: 

 

tel. č.   

e-mail  

 

 

 

Názov položky 

 

Počet (ks) Cena v EUR 

bez DPH 

20% DPH Cena v EUR 

s DPH 

 

PD k SP na úrovni RP 

 

    

 

Plátca DPH:   ........   (áno/nie) 

 
Navrhovaná cena bude vyjadrená v eurách ako konečná cena a zahŕňa všetky náklady spojené 
s predmetom zákazky. Cenová ponuka bude obsahovať cenu v eurách bez DPH, cenu v eurách vrátane 
DPH a informáciu, či je uchádzač platiteľom DPH. V prípade inej sadzby DPH treba sadzbu v 4. stĺpci 
vhodne upraviť. 

 
V ..........................., dňa....................... 
 

 
Podpis uchádzača  
a pečiatka ak je relevantná pre podpisovanie 
 
 
 
.......................................... 
Meno a Priezvisko  


