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Identifikácia verejného obstarávateľa: 
 
Názov:  Spojená škola 
Sídlo:  Továrenská 63/1, 907 01 Myjava 
Zastúpenie:  Mgr. Dagmar Zemanová, riaditeľka školy 
IČO:  50457462 
E-mail:  szsmyjava@stonline.sk 

 
(ďalej v texte týchto súťažných podkladov len: „verejný obstarávateľ“ alebo „obstarávateľ“) 

 

 
 

VEREJNÉ  OBSTARÁVANIE   
Zákazka s nízkou hodnotou  

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

 
S L U Ž B Y 

 

SÚŤAŽNÉ  PODKLADY 
 

Predmet  zákazky:   
Projekt stavby – Zníženie energetickej 

náročnosti Spojenej školy 
 

 
V Myjave, 06.12.2016                                                        .................................................. 

       Mgr. Dagmar  ZEMANOVÁ 
              riaditeľka školy 

 
Súlad súťažných podkladov so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov potvrdzuje: 
 
 
                                   .................................................. 

                 Ing. Vratislav VETRÁK 
             osoba zodpovedná 
          za verejné obstarávanie 

 
 
 

MYJAVA, DECEMBER 2016 
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Zákazka je zadávaná v rámci implementácie projektu:  
Zníženie energetickej náročnosti Spojenej školy 
 
 
 
Operačný program: Operačný program Kvalita životného prostredia 
 
Prioritná os:  4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo 

všetkých sektoroch 
 
Investičná priorita:  4.3. Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného 

riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných 
zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných 
budov a v sektore bývania 

 
Špecifický cieľ:  4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných 

budov 
 
Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2015-6 
 
Názov projektu:  Zníženie energetickej náročnosti Spojenej školy 
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Časť I. 

Všeobecné informácie 

1  Identifikácia verejného obstarávateľa 
 
Názov organizácie: 
Spojená škola 

Kontaktná osoba:: 
Mgr. Dagmar Zemanová, riaditeľka školy 

Ulica: 
Továrenská 

Číslo: 
63/1 

Obec: 
Myjava 

Poštové smerové číslo: 
907 01 

IČO: 
50457462 

ID: 
 

Telefón: 
034 / 6212895 

Fax: 
034 / 6212895 

Elektronická pošta: 
szsmyjava@stonline.sk 

Internetová adresa: 
www.szsmyjava.edupage.sk 

 
 
2  Predmet zákazky 

2.1    Predmetom zákazky je vypracovanie projektu stavby na akciu „Zníženie 
energetickej náročnosti Spojenej školy“ - projekt pre stavebné povolenie 
s podrobnosťou projektu pre realizáciu stavby. 

 

 
2.2   Kód CPV:  71000000-8 

 

 
2.3  Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky. 

 
3  Komplexnosť dodávky 

Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. 
 
4  Zdroj finančných prostriedkov 

Predmet zákazky bude financovaný z nenávratného finančného príspevku 
poskytnutého verejnému obstarávateľovi z Operačného programu: Kvalita životného 
prostredia, Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých 
sektoroch, Investičná priorita: 4.3. Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného 
riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných 
infraštruktúrach, vrátane verejných budov a v sektore bývania, Špecifický cieľ: 4.3.1 
Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov, Kód výzvy: OPKZP-PO4-
SC431-2015-6. 

 
5  Typ zmluvy 

5.1  Zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v 
znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
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5.2 Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok pre poskytnutie služieb tvorí časť B.3 

Obchodné podmienky poskytnutia služieb, B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Spôsob 
určenia ceny. 

 
 
6  Miesto a termín poskytnutia služieb 

6.1 Miesto alebo miesta poskytnutia služieb:  Mesto Myjava 
 

6.2  Predpokladaná lehota poskytnutia služieb:  
- do 10 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy. 

 
 
7  Variantné riešenie 

7.1 Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. 
 

7.2 Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené 
do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené. 

 
 
8  Platnosť ponuky 

Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk do 31.03.2017. 
 
 

Časť II. 
Dorozumievanie a vysvetľovanie 

 

9  Dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi 
9.1 Poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie (ďalej len „informácie“) medzi 

verejným obstarávateľom a uchádzačmi sa zo strany verejného obstarávateľa bude 
uskutočňovať písomnou formou a elektronicky. 

 
9.2 Pri poskytnutí informácií napríklad elektronickou poštou, faxom a pod. (ďalej len 

„elektronické prostriedky“), ktorými nemožno trvalo zachytiť ich obsah, tieto 
informácie sa doručia aj v písomnej forme, najneskôr do 3 dní odo dňa odoslania 
informácie elektronickými prostriedkami, pri dodržaní zákonom stanovených lehôt. 

 
9.3 Pri zistení rozdielov medzi obsahom informácie bez trvalého zachytenia obsahu 

a informácie doručenej v písomnej forme je rozhodujúca písomná forma. 
 
 
10  Vysvetľovanie informácií potrebných na vypracovanie ponuky 

10.1.  V prípade potreby vysvetliť informácie potrebné na vypracovanie ponuky, môže 
ktorýkoľvek z uchádzačov podľa bodu 9 požiadať o ich vysvetlenie priamo 
u zodpovednej osoby na adrese: 

Spojená škola, Továrenská 63/1, 907 01 Myjava. 
Mgr. Dagmar Zemanová, riaditeľka školy, Spojená škola, Továrenská 63/1, 907 
01 Myjava, tel. 034/6212895, fax.: 034/6212895, e-mail: szsmyjava@stonline.sk. 
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10.2.    Za včas doručenú požiadavku uchádzača o vysvetlenie podľa bodu 10.1 sa 

považuje požiadavka doručená verejnému obstarávateľovi v písomnej forme 
najneskôr tri pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. 

 
10.3.   Odpoveď na každú požiadavku o vysvetlenie, predloženej zo strany ktoréhokoľvek 

uchádzača podľa bodu 9.2 a 10.2, oznámi sa do dvoch pracovných dní od 
doručenia žiadosti na vysvetlenie všetkým uchádzačom, ktorí si prevzali súťažné 
podklady. 

 
 
11.  Ohliadka miesta poskytnutia služieb 

11.1 Spoločná obhliadka miesta poskytnutia služieb sa vykonávať nebude. V prípade 
potreby vykonať obhliadku miesta poskytnutia služieb je potrebné kontaktovať 
zodpovednú osobu v zmysle bodu 10.1. 

 
 

Časť III. 
Príprava ponuky 

12  Jazyk ponuky 
12.1 Ponuky a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v 

štátnom jazyku. 
 

12.2 Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s 
jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady 
a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, 
rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka. 

 
 
13  Obsah ponuky 

13.1 Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať: 
 

 

13.1.1 doklad o oprávnení poskytovať predmetnú službu alebo kópia potvrdenia 
o zapísaní do zoznamu podnikateľov, 

13.1.2 autorizačné osvedčenie podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných 
architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších 
predpisov a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
v znení neskorších predpisov, resp. ekvivalentný (obdobný) dokument vydávaný 
v zahraničí, 

13.1.3 návrh zmluvy, v ktorom zohľadní časti  B.3 Obchodné podmienky poskytnutia 
služby,  B.1 Opis predmetu zákazky  a  B.2 Spôsob určenia ceny, 

 
 
14  Mena a ceny uvádzané v ponuke 

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

 
14.2 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v EUR. 
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14.3 Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú 

zmluvnú cenu uvedie v zložení: 
 

14.3.1  navrhovaná zmluvná cena bez  DPH, 
 

14.3.2  sadzba  DPH a výška  DPH, 
 

14.3.3  navrhovaná zmluvná cena vrátane  DPH. 
 

14.4 Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu, uvedie DPH 
vo výške 0,- Eur a navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je 
platcom DPH  upozorní v ponuke. 

 
 
15  Vyhotovenie ponuky 

15.1 Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme a to písacím strojom alebo 
tlačiarňou počítača, perom s nezmazateľným atramentom a pod.  

 
15.2 Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky, požadované vo výzve a v týchto 

súťažných podkladoch, musia byť v ponuke predložené ako originály alebo kópie 
týchto dokladov alebo dokumentov, pokiaľ nie je určené inak. 

 
 

Časť IV. 
Predkladanie ponúk 

16  Označenie obalov ponúk 
16.1 Uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený. 

 
16.2 Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:   

 

16.2.1  adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1, 
 

16.2.2  adresu uchádzača - uvedie sa názov alebo obchodné meno a adresa sídla 
alebo miesta podnikania uchádzača, 

  
16.2.3  označenie „verejné obstarávanie - neotvárať“, 

  
16.2.4  označenie „Projekt stavby – Zníženie energetickej náročnosti Spojenej 

školy“. 
 
 
17  Miesto a lehota na predkladanie ponúk 

17.1 Ponuky je potrebné doručiť do 14.12.2016 do 09.00 hod. na adresu: Spojená 
škola, Továrenská 63/1, 907 01 Myjava, Mgr. Dagmar Zemanová, riaditeľka školy. 

 
17.2 Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa vráti uchádzačovi 

neotvorená. 
 
 
18  Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky 

18.1 Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo odvolať do 
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 17.1.  
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18.2 Doplnenie alebo zmenu ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky na 

základe písomnej žiadosti uchádzača, zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky 
alebo doručenej osobne uchádzačom alebo splnomocnenou osobou uchádzača na 
adrese verejného obstarávateľa podľa bodu 17.1 a doručením novej ponuky 
v lehote na predkladanie ponúk a na adresu podľa bodu 17.1. 

 
Časť V. 

Otváranie a vyhodnotenie ponúk 

19  Otváranie ponúk 
19.1. Vzhľadom na to, že sa jedná o postup verejného obstarávania „Zákazka s nízkou 

hodnotou podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“, verejné 
otváranie ponúk sa konať nebude. 

 
20  Preskúmanie ponúk 

20.1 Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré: 
 

20.1.1  obsahujú náležitosti určené v bode 13, 
 

20.1.2  zodpovedajú požiadavkám a podmienkam uvedeným v týchto súťažných 
podkladoch. 

 
20.2 Platnou ponukou je ponuka, ktorá zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo 

výhrady, ktoré sú v rozpore s uvedenými požiadavkami a podmienkami. Ostatné 
ponuky uchádzačov budú z verejného obstarávania tejto zákazky vylúčené. 

 
20.3 Uchádzač bude upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu 

vylúčenia. 
 
21  Mena na vyhodnotenie ponúk 

Ceny uvedené v ponukách uchádzačov sa budú vyhodnocovať v EUR. 
 
22  Hodnotenie ponúk 

22.1 Ponuky budú vyhodnocované len podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk uvedených 
vo výzve a spôsobom určeným v časti  A.2 Kritériá na hodnotenie ponúk a pravidlá 
ich uplatnenia.  

 
Časť VI. 

Uzavretie zmluvy 

23  Oznámenie o úspešnosti ponúk 
23.1 Úspešnému uchádzačovi bude doručené oznámenie o úspešnosti ponuky a 

ostatným uchádzačom, ktorých ponuky boli vyhodnocované, bude doručené 
oznámenie o neúspešnosti ich ponúk. 

 
23.2 Na žiadosť uchádzača sa poskytne podrobnejšie odôvodnenie úspešnosti / 

neúspešnosti jeho ponuky. 
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Identifikácia verejného obstarávateľa: 
 
Názov:  Spojená škola 
Sídlo:  Továrenská 63/1, 907 01 Myjava 
Zastúpenie:  Mgr. Dagmar Zemanová, riaditeľka školy 
IČO:  50457462 
E-mail:  szsmyjava@stonline.sk 

 
(ďalej v texte týchto súťažných podkladov len: „verejný obstarávateľ“ alebo „obstarávateľ“) 

 
 

VEREJNÉ  OBSTARÁVANIE   
Zákazka s nízkou hodnotou  

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

 
 

SÚŤAŽNÉ  PODKLADY 
 
 

S L U Ž B Y 
 
 

Projekt stavby – Zníženie energetickej náročnosti Spojenej školy 
 
 

A.2  Kritériá na hodnotenie ponúk  
a pravidlá ich uplatnenia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MYJAVA, DECEMBER 2016 
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A.2  KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA 
 
 
 
1. Kritériami výberu najvhodnejšej ponuky sú: 
 

1.1. najnižšia cena s DPH za poskytnutie služieb – 100 % 
 

- postup vyhodnotenia: poradie podľa úspešnosti v každom kritériu /1 – najlepší/ 
násobené percentom váhového hodnotenia, najnižší súčet predstavuje najlepšie 
hodnoteného uchádzača. 

 
2. Ponuky sa hodnotia samostatne. Výsledné hodnoty hodnotenia jednotlivých ponúk sa 
spočítajú a zostaví sa súhrnné poradie úspešnosti ponúk. 
 
3. Podľa kritérií sa hodnotí: 

Kritérium: a/ hodnotí sa výška ponukovej ceny uchádzača s DPH za poskytnutie služby. 
 

4. Víťazom verejného obstarávania zákazky sa stane uchádzač, ktorého ponuka po súčte 
hodnotenia dosiahne najnižšie bodové ohodnotenie. Poradie ostatných uchádzačov sa 
stanoví podľa počtu získaných bodov. 
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Identifikácia verejného obstarávateľa: 
 
Názov:  Spojená škola 
Sídlo:  Továrenská 63/1, 907 01 Myjava 
Zastúpenie:  Mgr. Dagmar Zemanová, riaditeľka školy 
IČO:  50457462 
E-mail:  szsmyjava@stonline.sk 

 
(ďalej v texte týchto súťažných podkladov len: „verejný obstarávateľ“ alebo „obstarávateľ“) 

 
 

VEREJNÉ  OBSTARÁVANIE   
Zákazka s nízkou hodnotou  

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

 

 

SÚŤAŽNÉ  PODKLADY 
 
 

S L U Ž B Y 
 
 

Projekt stavby – Zníženie energetickej náročnosti Spojenej školy 
 
 

B.1  Opis predmetu zákazky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MYJAVA, DECEMBER 2016 
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B.1  OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 

 
1      Opis predmetu zákazky: 

 
1. Predmetom zákazky je vypracovanie projektu stavby na akciu - Zníženie energetickej 
náročnosti Spojenej školy - projekt pre stavebné povolenie s podrobnosťou projektu pre 
realizáciu stavby. 
 
1.1. Verejný obstarávateľ požaduje na uvedenú akciu vypracovať projekt 
nasledovne: 
1.1.1. Predmetom riešenia je vypracovanie projektu stavby na akciu: Zníženie energetickej 
náročnosti Spojenej školy – projekt pre stavebné povolenie s podrobnosťou projektu pre 
realizáciu stavby v rámci vyhlásenej výzvy: 
1.1.1.1. Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých 
sektoroch. 
1.1.1.2. Investičná priorita: 4.3. Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia 
energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, 
vrátane verejných budov a v sektore bývania. 
1.1.1.3. Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov. 
1.1.1.4. Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2015-6. 
1.1.1.5. Dátum vyhlásenia: 07.12.2015. 
1.1.1.6. Podrobné informácie a samotná výzva sú k dispozícii na: 
http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/6-vyzva-zamerana-na-znizenie-energetickej-narocnosti-
verejnych-budov-opkzp-po4-sc431-2015-6/ 
1.1.2. Projekt stavby musí zohľadňovať aktuálny stav objektu a musí byť vypracovaný 
v zmysle podmienok výzvy. 
1.1.3. Projekt stavby bude riešiť: 

1.1.3.1. zateplenie obvodového plášťa, 
1.1.3.2. zateplenie a rekonštrukcia strešného plášťa, 
1.1.3.3. zateplenie stropu suterénu, 
1.1.3.4. rekonštrukcia plynovej kotolne, 
1.1.3.5. rekonštrukcia osvetlenia vnútorných priestorov, 
1.1.3.6. návrh rekuperácie. 

1.1.4. Predpokladané členenie projektu stavby: 
1.1.4.1. Sprievodná správa, 
1.1.4.2. Súhrnná technická správa, 
1.1.4.3. Projektové energetické hodnotenie, 
1.1.4.4. Architektonicko-stavebné riešenie, 
1.1.4.5. SO 01 Zateplenie objektu školy, 
1.1.4.6. SO 02 Rekonštrukcia plynovej kotolne a rozvodov ÚK, 
1.1.4.7. SO 03 Rekonštrukcia osvetlenia. 

1.1.5. Predpokladaný investičný náklad je 250 000,- EUR bez DPH. 
1.1.6. Spracovať rozpočet a výkaz výmer. 
1.1.6. Projekt v rozpracovanosti konzultovať so zodpovednými zamestnancami Spojenej 
školy Myjava. 
1.1.7. Zabezpečiť predbežné odsúhlasenie projektu so všetkými zainteresovanými 
organizáciami a inštitúciami. 
1.1.8. Súčasťou predmetu zákazky je aj výkon autorského dozoru. 
 
1.2. Predpokladaná hodnota zákazky: 12 500,- EUR bez DPH. 
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Identifikácia verejného obstarávateľa: 
 
Názov:  Spojená škola 
Sídlo:  Továrenská 63/1, 907 01 Myjava 
Zastúpenie:  Mgr. Dagmar Zemanová, riaditeľka školy 
IČO:  50457462 
E-mail:  szsmyjava@stonline.sk 

 
(ďalej v texte týchto súťažných podkladov len: „verejný obstarávateľ“ alebo „obstarávateľ“) 

 
 
 

VEREJNÉ  OBSTARÁVANIE   
Zákazka s nízkou hodnotou  

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

 

 

SÚŤAŽNÉ  PODKLADY 
 
 

S L U Ž B Y 
 
 

Projekt stavby – Zníženie energetickej náročnosti Spojenej školy 
 
 

B.2  Spôsob určenia ceny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MYJAVA, DECEMBER 2016 
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B.2  SPÔSOB URČENIA CENY 

 
 
1.1  Cena za obstarávanú službu musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 
Z. z.  o cenách v znení neskorších predpisov, 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. 
 
1.2.  Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v EUR.  
 
1.3. Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú 
zmluvnú cenu uvedie v zložení: 
1.3.1. navrhovaná zmluvná cena bez  DPH, 
1.3.2. sadzba DPH a výška  DPH, 
1.3.3. navrhovaná zmluvná cena vrátane  DPH. 
 
1.4. Ak uchádzač nie je platcom  DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu, uvedie nulovú 
DPH a uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platcom  DPH  
upozorní v ponuke. 
 
1.5. Cena uvedená v návrhu zmluvy musí obsahovať celkovú cenu za požadovaný 
predmet zákazky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Verejný obstarávateľ: Spojená škola, Továrenská 63/1, 907 01 Myjava 
Zákazka s nízkou hodnotou: Projekt stavby – Zníženie energetickej náročnosti Spojenej školy 
 

Strana 17 

 
Identifikácia verejného obstarávateľa: 
 
Názov:  Spojená škola 
Sídlo:  Továrenská 63/1, 907 01 Myjava 
Zastúpenie:  Mgr. Dagmar Zemanová, riaditeľka školy 
IČO:  50457462 
E-mail:  szsmyjava@stonline.sk 

 
(ďalej v texte týchto súťažných podkladov len: „verejný obstarávateľ“ alebo „obstarávateľ“) 

 
 
 

VEREJNÉ  OBSTARÁVANIE   
Zákazka s nízkou hodnotou  

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

 

 

SÚŤAŽNÉ  PODKLADY 
 
 

S L U Ž B Y 
 
 

Projekt stavby – Zníženie energetickej náročnosti Spojenej školy 
 
 

B.3  Obchodné podmienky uskutočnenia prác 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MYJAVA, DECEMBER 2016 
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B.3  OBCHODNÉ PODMIENKY USKUTOČNENIA PRÁC 

 
1.1. Súčasťou ponuky bude jedno vyhotovenie návrhu zmluvy o dielo vyhotovenej v súlade 
s týmito podkladmi (bod 1.2 časti B.3). Vyhotovenie zmluvy bude podpísané oprávneným 
zástupcom (zástupcami) uchádzača. 
V prípade ak uchádzačom bude skupina dodávateľov v zmysle § 37 zákona č. 343/2015 Z. 
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, návrh zmluvy bude 
podpísaný oprávneným zástupcom (zástupcami) každého z účastníkov skupiny (člena 
skupiny) a v čl. I budú uvedené údaje za každého člena samostatne. 
 
1.2.  Zmluva o dielo 
 

Z M L U V A   O   D I E L O 
 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami: 

 
čl. I.  

Zmluvné strany 
 
1. Zhotoviteľ:     
Sídlo:       
Zastúpený:      
Bankové spojenie:     
číslo účtu:      
IČO:       
IČ DPH:      
Označenie registra:     
Číslo zápisu:       
Tel.:       
Fax:       
(V prípade účasti skupiny uviesť údaje uvedené v tomto bode pre každého člena skupiny samostatne) 
(ďalej len „zhotoviteľ“) 
 
 
2. Objednávateľ:  Spojená škola 
Sídlo:      Továrenská 63/1, 907 01  Myjava 
Zastúpené:     Mgr. Dagmar Zemanová, riaditeľka školy 
Bankové spojenie:    Štátna pokladnica 
číslo účtu:     000000-7000559105/8180 
SWIFT/BIC:      SPSRSKBA 
IBAN:       SK13 8180 0000 0070 0055 9105 
IČO:      50457462 
Tel.:      034 / 6212895 
Fax:      034 / 6212895 
(ďalej len „objednávateľ“) 
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čl. ll. 

Predmet zmluvy 
 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto 
zmluve pre objednávateľa a objednávateľovi odovzdá projekt stavby na akciu „Zníženie 
energetickej náročnosti Spojenej školy“ – projekt pre stavebné povolenie s podrobnosťou 
projektu pre realizáciu stavby. 
 
2. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončený predmet zmluvy prevezme, zaplatí za 
jeho zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie. 
 

čl. III. 
Príprava na zhotovenie projektu stavby 

 
1.    Zhotoviteľ sa zaväzuje pred začatím prác na projekte stavby: 

a.) vykonať analýzu súčasného stavu, 
b.) zistiť majetkové vzťahy dotknutého územia. 

 
čl. lV. 

Rozsah a obsah predmetu zmluvy 
 
1. Predmetom zmluvy je:  
1.1. Vypracovanie projektu stavby - Zníženie energetickej náročnosti Spojenej školy – 
projekt pre stavebné povolenie s podrobnosťou projektu pre realizáciu stavby v rozsahu: 
1.1.1. Predmetom riešenia je vypracovanie projektu stavby na akciu: Zníženie energetickej 
náročnosti Spojenej školy – projekt pre stavebné povolenie s podrobnosťou projektu pre 
realizáciu stavby v rámci vyhlásenej výzvy: 
1.1.1.1. Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých 
sektoroch. 
1.1.1.2. Investičná priorita: 4.3. Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia 
energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, 
vrátane verejných budov a v sektore bývania. 
1.1.1.3. Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov. 
1.1.1.4. Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2015-6. 
1.1.1.5. Dátum vyhlásenia: 07.12.2015. 
1.1.1.6. Podrobné informácie a samotná výzva sú k dispozícii na: 
http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/6-vyzva-zamerana-na-znizenie-energetickej-narocnosti-
verejnych-budov-opkzp-po4-sc431-2015-6/ 
1.1.2. Projekt stavby musí zohľadňovať aktuálny stav objektu a musí byť vypracovaný 
v zmysle podmienok výzvy. 
1.1.3. Projekt stavby bude riešiť: 

1.1.3.1. zateplenie obvodového plášťa, 
1.1.3.2. zateplenie a rekonštrukcia strešného plášťa, 
1.1.3.3. zateplenie stropu suterénu, 
1.1.3.4. rekonštrukcia plynovej kotolne, 
1.1.3.5. rekonštrukcia osvetlenia vnútorných priestorov, 
1.1.3.6. návrh rekuperácie. 
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1.1.4. Predpokladané členenie projektu stavby: 

1.1.4.1. Sprievodná správa, 
1.1.4.2. Súhrnná technická správa, 
1.1.4.3. Projektové energetické hodnotenie, 
1.1.4.4. Architektonicko-stavebné riešenie, 
1.1.4.5. SO 01 Zateplenie objektu školy, 
1.1.4.6. SO 02 Rekonštrukcia plynovej kotolne a rozvodov ÚK, 
1.1.4.7. SO 03 Rekonštrukcia osvetlenia. 

1.1.5. Predpokladaný investičný náklad je 250 000,- EUR bez DPH. 
1.1.6. Spracovať rozpočet a výkaz výmer. 
1.1.6. Projekt v rozpracovanosti konzultovať so zodpovednými zamestnancami Spojenej 
školy Myjava. 
1.1.7. Zabezpečiť predbežné odsúhlasenie projektu so všetkými zainteresovanými 
organizáciami a inštitúciami. 
1.1.8. Súčasťou predmetu zákazky je aj výkon autorského dozoru. 
 

čl. V. 
Spôsob vypracovania projektu stavby 

 
1. Projekt stavby bude vypracovaný a dodaný v rámci dohodnutej ceny v šiestich 
vyhotoveniach. Na požiadanie objednávateľa zhotoviteľ dodá ďalšie vyhotovenia 
v požadovanom počte za úhradu ............... € / 1 paré Projektu stavby na akciu „Zníženie 
energetickej náročnosti Spojenej školy“ – projekt pre stavebné povolenie s podrobnosťou 
projektu pre realizáciu stavby. Zhotoviteľ odovzdá projekt v rámci dohodnutej ceny aj 
v digitálnej forme v .dwg a .pdf formáte na CD/DVD/USB nosičoch v dvoch vyhotoveniach. 
Projektová dokumentácia sa považuje za Architektonické dielo v zmysle Autorského 
zákona 185/2015 v aktuálnom znení. Autorské práva Autora nie sú odovzdaním PD 
objednávateľovi nijak dotknuté. 
 
2. Pri vypracovaní projektu stavby bude zhotoviteľ dodržiavať všeobecne záväzné 
predpisy, technické normy, ustanovenia tejto zmluvy a bude sa riadiť východzími 
podkladmi objednávateľa, odovzdanými ku dňu uzavretia tejto zmluvy, zápismi 
a dohodami zmluvných strán ako aj vyjadreniami orgánov štátnej správy a všetkých 
zainteresovaných inštitúcií a organizácií, ktoré budú v čase vypracovania PD k dispozícií. 
 
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pripomienky dotknutých orgánov zapracuje do projektu 
stavby po prerokovaní s objednávateľom do 15 dní po tom čo sa o nich dozvedel, ak 
nedôjde k dohode o inom termíne tak, aby termín plnenia podľa čl. VI tejto zmluvy bol 
dodržaný. Prerokovanie pripomienok bude po ich zosumarizovaní od všetkých dotknutých 
orgánov a organizácií. 
 

čl. VI. 
Čas plnenia 

 
1.  Predmet plnenia podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním 
a odovzdaním čistopisu projektu stavby objednávateľovi. Odovzdaním projektu stavby sa 
rozumie osobné odovzdanie projektu stavby objednávateľovi v jeho sídle s potvrdením 
o prevzatí. Súčasťou projektu sú zapracované akceptované pripomienky dotknutých 
orgánov a organizácií, príp. objednávateľa. 
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2.  Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet zmluvy dojednaný v rozsahu 
a obsahu čl. IV tejto zmluvy  do 10 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 
 
3.  Dodržanie tohto termínu je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia 
objednávateľa dojednaného v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa 
s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinnosti dodať 
predmet zmluvy v dojednanom termíne. 
 
 

čl. VII. 
Cena predmetu zmluvy 

 
1. Cena za predmet zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona 
č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a predstavuje: 
 
Cena bez DPH................................  ,- €, slovom ............................ € 
DPH .....%.........................................  ,- €, slovom ............................. € 
Cena s DPH....................................  ,- €, slovom ............................ € 
 
2. Kalkulácia cien projektových prác, z ktorej vyplýva dohodnutá cena tvorí 
neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy (Príloha 1). 
 
 

čl. VIII. 
Platobné podmienky 

 
1. Podkladom pre úhradu ceny za zhotovenie diela uvedenej v čl. VII tejto zmluvy 
bude faktúra vystavená zhotoviteľom po dodaní predmetu zmluvy. 
 
2. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.  
 
3. Faktúra musí obsahovať všetky údaje, ktoré vyžaduje platná právna úprava 
Slovenskej republiky. Údaje na faktúre musia byť v súlade s údajmi uvedenými 
v uzatvorenej zmluve. 
 
4 V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti, objednávateľ je 
oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty 
splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry 
objednávateľovi. 
 
 

čl. IX. 
Zodpovednosť za vady, záruka 

 
1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet zmluvy v čase jeho odovzdania 
objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ 
vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností. 
 
2. Zhotoviteľ zodpovedá za projektové riešenie realizovaného diela po celú dobu 
existencie diela. 
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3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov 
poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol 
zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu objednávateľa upozornil, ale ten na ich použití trval. 
 
4. Pre prípad vady diela počas celej doby existencie diela, dojednávajú zmluvné 
strany právo objednávateľa požadovať a povinnosť zhotoviteľa poskytnúť bezplatné 
odstránenie vady.  
 
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady diela odstrániť najneskôr do 10 dní po 
uplatnení reklamácie objednávateľom, ak nedôjde k dohode o inom termíne a ku ktorej sa 
zhotoví obojstranne potvrdený zápis.  
 
6. Prípadnú reklamáciu vady diela je objednávateľ povinný uplatniť u zhotoviteľa 
bezodkladne po zistení vady v písomnej forme. 
 
 

čl. X. 
Zmluvné pokuty a náhrada škody 

 
1. V prípade, že zhotoviteľ nedodá predmet zmluvy v dohodnutom termíne, 
objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý aj 
začatý deň omeškania. 
 
2. Objednávateľ má taktiež nárok na náhradu škody, ktorá mu vznikla z dôvodu 
nedodržania termínu odovzdania diela zhotoviteľom, resp. z dôvodu odstúpenia 
zhotoviteľa od zmluvy. 
 
3. Ak zhotoviteľ neodstráni reklamované vady v lehote uvedenej v čl. IX ods. 5 tejto 
zmluvy, resp. v inom dohodnutom termíne, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo 
výške 35,- € za každý aj začatý deň oneskorenia odstránenia týchto vád. 
 
4 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, zhotoviteľ má právo na úrok 
z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania. 
 
 

čl. XI. 
Spolupôsobenie objednávateľa 

 
1. V prípade, ak sa v priebehu zhotovenia diela vyskytne potreba ďalších podkladov 
alebo spolupráce, objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi primerané 
spolupôsobenie na základe písomnej výzvy zhotoviteľa, tak aby mohol byť dodržaný 
termín plnenia uvedený v čl. VI tejto zmluvy. 
 
 

čl. XII. 
Odstúpenie od zmluvy 

 
1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia 
tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa. Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie tejto 
zmluvy, najmä ak zhotoviteľ: 
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a) bude meškať s termínom plnenia podľa tejto zmluvy o viac ako 10 dní, 
b) ak zhotoviteľ bude preukázateľne vykonávať práce vadné, t. j. v rozpore s podmienkami 
dohodnutými v tejto zmluve. Musí ísť o vady, na ktoré bol zhotoviteľ objednávateľom 
v priebehu zhotovenia diela písomne upozornený, a ktoré napriek tomuto upozorneniu 
neodstránil v primeranej lehote poskytnutej k tomuto účelu, 
c) v rozpore s  ustanovením tejto zmluvy prestal vykonávať práce na zhotovení diela, 
alebo inak prejavuje svoj úmysel nepokračovať v plnení tejto zmluvy, 
d) bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa, prevedie všetky, alebo niektoré práva 
a záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy na tretie osoby, 
e) nezapracuje pripomienky dotknutých orgánov v termíne podľa čl. V ods. 3 tejto zmluvy.  
 

čl. XIII. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami. 
 
2. Túto zmluvu v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) 
v platnom znení 
a) Spojená škola, Továrenská 63/1, 907 01 Myjava zverejní na webovom sídle školy, 

alebo 
b) ak zmluva nie je zverejnená podľa písm. a) tohto ods. do 7 dní odo dňa jej 

uzatvorenia, môže účastník zmluvy podať návrh na zverejnenie zmluvy 
v Obchodnom vestníku. 

 
3.  Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia (s odkazom 

na § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka). 
 
4.  O nadobudnutí účinnosti zmluvy svedčí písomné potvrdenie o zverejnení zmluvy. 

Spojená škola, Továrenská 63/1, 907 01 Myjava vydá účastníkovi zmluvy na 
požiadanie potvrdenie o zverejnení zmluvy. 

 
5.  Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných 

oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú 
súčasť tejto zmluvy. 

 
6.  Táto zmluva je vyhotovená v 5 rovnopisoch, z ktorých objednávateľa obdrží 3 

vyhotovenia a zhotoviteľ 2 vyhotovenia.  
 
7.  Právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy a neupravené v tejto zmluve riadia sa 

príslušnými ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v platnom 
znení. 

 
8.  Písomnosti podľa tejto zmluvy sa považujú za doručené najneskôr uplynutím 5-tich 

pracovných dní od ich zaslania poštou na adresu zmluvnej strany uvedenej pri 
zhotoviteľovi v obchodnom registri a pri objednávateľovi v čl. I tejto zmluvy. Za prijatú 
sa považujú tiež písomnosti, ktoré druhá zmluvná strana odmietla prevziať. V prípade, 
ak je s obsahom písomnosti spojené prerušenie/nezačatie plynutia lehoty podľa tejto 
zmluvy, tak pre prerušenie/nezačatie plynutia lehoty je rozhodný dátum podania 
písomnosti na pošte. 
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 V ................, dňa ................... V Myjave, dňa ..................... 
 
 
 Za zhotoviteľa: Za objednávateľa: 
 
 
 
 
........................................................... ....................................................... 
           ................................                                                  Mgr. Dagmar Zemanová 
           ................................                                                          riaditeľka školy 
 
 
 
 
 
 

Príloha 1 
 
 
Kalkulácia cien projektových prác. 
 
 


