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Výzva  
na predloženie cenovej ponuky 

(prieskum trhu -  k  zákazke s nízkou hodnotou zadávanej podľa postupu § 117  Zákona č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov)   

na poskytnutie služby  predmetu  zákazky: 
 

Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu 
“ROZŠÍRENIE PRIESTOROVÝCH KAPACÍT EVANJELICKEJ 

MATERSKEJ ŠKOLY V MARTINE“ 
 

 
1.    Identifikácia verejného obstarávateľa: 

 Názov organizácie :   Východný dištrikt Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na  
    Slovensku 
IČO :   31997520 
DIČ:    2021226691 
Sídlo organizácie:   Hlavná 137, 080 01 Prešov 
Emailová adresa:   majetok@vdecav.sk 
Internetová adresa:   www.vdecav.sk 
Kontaktné osoby:    Ing. Zuzana Kožlejová 
Identifikácia organizácie poverená zabezpečovať  verejné obstarávanie:  

 Názov organizácie :   Evanjelická spojená škola 
IČO :   42224055 
DIČ:    2023664170 
Sídlo organizácie:   M. R. Štefánika 17, 036 01 Martin  
Emailová adresa:   riaditeľ@essmt.sk 
Internetová adresa:   www.essmt.sk 
Kontaktné osoby:    Mgr. Jozef Sopoliga 
Telefón/fax:   043/3240074, 0905 517 181 
Kontaktná osoba zodpovedná za predmet zákazky: Mgr. Jozef Sopoliga, riaditeľ 
Telefón/fax:   0905 517 181 
E-mail:    riaditeľ@essmt.sk 
Vo veciach verejného obstarávania:  Ing. Simona Ujčeková, hospodár 
Telefón/fax:   043/3240074 
E-mail:    obstaravanie@essmt.sk 
 

 
2.    Názov predmetu zákazky:  

Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu “ROZŠÍRENIE 
PRIESTOROVÝCH KAPACÍT EVANJELICKEJ MATERSKEJ ŠKOLY V 
MARTINE“ 
Projekt je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej len 
„EŠIF“) v rámci  Integrovaného regionálneho operačného programu Prioritná os 2: Ľahší 
prístup k efektívnejším a kvalitnejším verejný službám, Investičná priorita 2.2 :    
Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného 
vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry 
Špecifický cieľ  2.2.1 : Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl  
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3. Princípy verejného obstarávania a požiadavky kladené na záujemcov a uchádzačov:  
 Základnými princípmi verejného obstarávania, ktoré verejný obstarávateľ uplatňuje v každej 

etape procesu VO sú: transparentnosť, rovnaké zaobchádzanie a nediskriminácia 
uchádzačov alebo záujemcov, hospodárska súťaž (konkurencia) pri dodržiavaní zásad 
hospodárnosti a efektívnosti pri vynakladaní finančných prostriedkov.  Požiadavkou na 
obsah ponuky a  kritéria výberu dodávateľa na realizáciu tovarov a služieb a zhotoviteľa 
stavebných prác môžu byť i referencie a kvalita (počet reklamácií), technické špecifikácie, 
vybavenie, osobné dobré skúsenosti s dodávateľom, najnižšia cena, prípadne iné, termín 
výstavby, plnenie nadštandardných požiadaviek verejného obstarávateľa, miesto prevádzky 
(podpora regionálnej zamestnanosti) a iné.   
Pravidlá uplatnenia jednotlivých kritérií závisia od zložitosti a rozsahu predmetu zákazky, 
musia byť nediskriminačné a musia podporovať čestnú hospodársku súťaž. 

 
4.  Opis požiadaviek na zákazku: 

Predmetom zákazky je vypracovanie  projektovej dokumentácie  pre územné rozhodnutie, 
stavebné povolenie v podrobnosti realizačnej projektovej dokumentácie vrátane tepelno-
technického posudku na stavbu “ROZŠÍRENIE PRIESTOROVÝCH KAPACÍT 
EVANIELICKEJ MATERSKEJ ŠKOLY V MARTINE“.   
Podkladom pre vypracovanie projektovej dokumentácie bude vypracovaná architektonická 
štúdia, ktorej autorom je Ing. Arch. Vanda Krčíková (autorizovaný hosťujúci architekt 
0072HA), spracovaná v januári 2017. 
Stručný opis pripravovanej investície: 
Štúdia rieši dostavbu jestvujúcich objektov, postavených v 70-tich rokoch min. storočia, 
ktoré boli súčasťou komplexu materskej škôlky s jasľami. Predmetom riešenia sú časti 2 
budov tohto komplexu vzájomne pospájané na úrovni 1NP krytými pergolami: 
č.p.721– súčasná 2-podlažná materská škola s 3 triedami. Okrem 2-podlažnej časti má 
objekt zo severnej strany prístavbu pôdorysného tvaru „T“, v ktorej sa momentálne 
nachádza zádverie a čiastočné zázemie materskej školy (provizórne priestory pre personál, 
a pôvodné malé hygienické zázemie, v nevyhovujúcom stave). Táto časť je jednopodlažná. 
Predmetom navrhovanej rekonštrukcie je úprava vstupného severného traktu spolu 
s príslušným hygienickým zázemím. 
č.p.722– súčasná 1-podlažná školská jedáleň s kuchyňou (okrem detí z materskej školy 
využívaná aj pre žiakov 1.stupňa ZŠ). Nad prízemím tejto budovy je v rámci štúdie 
navrhnutá jednopodlažná nadstavba, v ktorej by mali vzniknúť 2 ďalšie triedy MŠ 
a chýbajúce zázemie celej materskej školy (kancelária riaditeľky školy (priestor pre 
stretnutie napr. s rodičmi) + hygienické zázemie zo šatňami pre všetkých zamestnancov 
MŠ). Prepojenie 1NP a 2NP je novým vloženým oceľovým schodiskom + osobným 
výťahom. 
Spojenie s vedľajším objektom (na p.č.721) je zabezpečené krytou pergolou, ktorá by mala 
byť na úseku od vstupu do nadstavby MŠ až po vyššie uvedenú severnú prístavbu tvaru „T“ 
kompletne zrekonštruovaná a rozšírená o také isté spojenie krytou pergolou v rámci 2NP. 
Vzhľadom na požiadavky požiarneho zabezpečenia stavby, je na severnej fasáde navrhnuté 
nové vonkajšie únikové točité oceľové schodisko 
Plošné a objemové parametre dotknutej ( len riešenej) časti stavieb: 
Plocha 1NP  - úžitková       85.0  m2 
   - celková hrubá podlažná   106.8 m2 
Plocha 2NP  - úžitková     336.6 m2 
     ( + plocha vonkajšej spojovacej pergoly) 51.2  m2  
   - celková hrubá podlažná   451.7 m2 
Celkový objem riešenej časti stavby    1.836 m3 
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Zhotovením a dodaním diela sa rozumie vypracovanie projektovej dokumentácie pre 
územné rozhodnutie a stavebné povolenie v podrobnosti realizačnej projektovej 
dokumentácie vrátane tepelno-technického posudku stavby, po predchádzajúcom 
schválení finálnej verzie objednávateľom dodanie v tlačenej a elektronickej podobe a CD 
nosiči v počtoch:  
- projekt pre územné rozhodnutie 6 sád tlačených  + 2x CD  
- projekt pre stavebné rozhodnutie 6 sád tlačených  + 2x CD vrátane výkazu výmer   a  

rozpočtu v elektronickej forme    
                      
V priebehu spracovania dokumentácie budú odovzdané pracovné verzie dokumentácie pre 
vyjadrenie dotknutých orgánov k územnému a stavenému konaniu v požadovanom počte a 
rozsahu.  
Rozsah  pripravovanej investície: 
• Zameranie objektu stavby  
• Posúdenie skutkového stavu objektu stavby MŠ 
• Stavebná časť – stavebné úpravy  
• Technická časť – profesie elektro, voda, vykurovanie (teplo-technický posudok 

stavby)  
• Výkaz výmer  
• Rozpočet   
 
Zhotoviteľ projektu objekt zameria a posúdi jeho stavebno - technický stav. Projekt bude 
riešiť prevádzku materskej školy. Do dispozičného riešenia budú zapracované všetky 
súčasné zmeny tak,  aby spolu s navrhovanými úpravami,  materská škola  spĺňala všetky 
technické normy, požiarne a hygienické predpisy.  
 

5.     Miesto realizácie diela:  
Evanjelická materská škola – organizačná zložka Evanjelickej spojenej školy, 
Divadelná 32, 036 01 Martin, súp. číslo 4406 – katastrálne územie Martin 
 

6.     Číselný kód spoločného slovníka obstarávania – CPV 

6.1   Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
71200000-0 Architektonické a súvisiace služby 

 
7.     Rozsah predmetu zákazky:  
 Podľa opisu v bode 4. tejto Výzvy.  
 
8.   Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:  

 Predmet zákazky  nie je rozdelený na časti. Uchádzač  predloží  ponuku   na  celý predmet 
zákazky.  

 
9.    Možnosť predloženia variantných riešení:  

 Nie 
  

10.    Predpokladaná  hodnota zákazky: 
 15 917,00 Eur bez DPH   
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11.    Doba  dodania :  
Ukončenie a odovzdanie projektovej dokumentácie je stanovené v termíne do 
31.03.2017.   
 

12.  Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, 
v ktorých sa uvádzajú:  

12.1  Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa, 
a poskytnutých nenávratných finančných z Európskych štrukturálnych a investičných 
fondov (ďalej len „EŠIF“) v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, 
Špecifický cieľ  : 2.2.1 : Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl  

12.2 Verejný obstarávateľ vyžaduje 30-dňovú lehotu splatnosti predloženej  faktúry odo dňa 
doručenia objednávateľovi.  

12.3 Úhrada  faktúry bude realizovaná bezhotovostným prevodom v zmysle platných predpisov. 

12.4  Verejný obstarávateľ na zhotovenie predmetu  zákazky  neposkytne preddavky ani zálohy. 

 
13. Kritéria na hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov:         

Uchádzač splní podmienky účasti predložením dokladov požadovaných v bode č.13. 

a) Uchádzač sa preukáže dokladom  o oprávnení  poskytovať službu,  ako je predmet  
zákazky. Spôsobom  na  preukázanie  oprávnenia je  aktuálny  výpis  z  obchodného  alebo  
živnostenského registra  alebo  potvrdenie o zapísaní  v  príslušnom  profesijnom  
zozname  (postačuje  aj neoverená  fotokópia alebo výpis z internetovej stránky napr. 
www.orsr.sk, www.zrsr.sk,  príslušná  profesijná alebo stavovská komora alebo združenie, 
resp. iný ekvivalentný doklad vzťahujúci sa ku konkrétnemu predmetu zákazky. 

Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní: 
Uchádzač v ponuke predloží doklady, ktoré majú garantovať odborné a kvalitné plnenie 
predmetu zákazky,  ako aj preukázanie skúsenosti uchádzača s plnením zmlúv rovnakého 
alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky.  

Ďalšie podmienky účasti uchádzačov: 
1. Po vyhotovení projektovej dokumentácie dodávateľ vystaví preberací protokol 

o vykonaní diela, ktorý bude podpísaný povereným zástupcom objednávateľa. 

14. Označenie, či dodanie tovaru, poskytnutie služby, uskutočnenie stavebných prác je  
podmienená osobitným povolením (napr. licenciou, autorizáciou a pod.): 

 Áno 
 

15. Označenie, či sa vyžaduje uviesť mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných za 
plnenie zmluvy: 

 Nie 

16.    Požiadavky na obsah cenovej ponuky a predloženia dokladov: 

• Doklady požadované v bode 13.  
• Cenová ponuka v zmysle bodu  17. tejto Výzvy  

 

17.    Spôsob stanovenia ceny: 

  17.1  Uchádzačom navrhovaná cena v ponuke ( a následne aj v zmluve ) musí byť stanovená 
podľa  § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.  

17.2  Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v EUR. 
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17.3  Uchádzačom navrhované  ceny musia pokryť všetky náklady súvisiace s plnením zmluvy. 

17.4   Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len DPH), navrhovanú zmluvnú 
cenu za   predmet  zákazky uvedie v zložení: 

 17.4.1 navrhovaná zmluvná cena bez DPH  
 17.4.2 výška DPH 
 17.4.3 navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH 
 Uchádzač uvedie v ponuke navrhovanú zmluvnú cenu zaokrúhlenú na dve desatinné miesta. 

17.5 Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom za dodanie 
predmetu zákazky. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH  v ponuke písomne  upozorní.   

    

18.  Kritériá na hodnotenie ponúk: 
     Najnižšia cena  
 

19.  Lehota na predkladanie ponúk: 
 06.02.2017  do 12:00 hod. miestneho času  

 

19.1 Uchádzači predložia verejnému obstarávateľovi požadované doklady v zalepenej 
a označenej obálke s heslom: „ Projektová dokumentácia MŠ“  - neotvárať.  

 

19.2  Spôsob doručenia ponúk:  
 Uchádzač predkladá ponuku v písomnej forme osobne, poštovou zásielkou alebo iným 

prepravcom a pod. a to verejnému obstarávateľovi na adresu uvedú v bode  1 a v lehote 
podľa bodu 19. tejto Výzvy  v 2 origináloch (podpis a pečiatka) a meno osoby poverenej 
s vytvorením ponuky.  

19.3  Vyhodnotenie predložených ponúk:  
06.02.2017 o 15,00 hod. miestneho času  

 Verejný obstarávateľ bude ponuky vyhodnocovať podľa ustanovenia § 53 zákona   
o verejnom obstarávaní  na adrese verejného obstarávateľa uvedeného v bode 1.   

 
20. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk:                                                                                              
  31.03.2017 
 
21.  Verejný obstarávateľ nie je platca DPH.  

 
22. Obhliadka miesta poskytnutia služieb sa vykonávať nebude. V prípade potreby vykonať 

obhliadku je potrebné kontaktovať zodpovednú osobu v zmysle bodu 1.  
 
23.  Ďalšie informácie verejného obstarávateľa :   

23.1  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených 
cenových ponúk v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného 
obstarávateľa alebo budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa. 
Ponuky uchádzačov musia byť vypracované v rozsahu a forme podľa požiadaviek verejného 
obstarávateľa podrobne stanovených v tejto Výzve. Všetky výdavky spojené s prípravou, 
predložením dokladov a predložením ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného 
nároku voči verejnému obstarávateľovi. Predloženie cenovej ponuky uchádzačom 
nezaväzuje verejného obstarávateľa uzatvoriť zmluvu na predmetnú zákazku.   

23.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť  použitý postup zadávania zákazky  na 
poskytnutie služby a to z dôvodu, že sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné 
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obstarávanie, pre ktoré nemožno od verejného obstarávateľa  požadovať, aby ďalej  vo 
verejnom obstarávaní  pokračoval (finančne mimoriadne zásadné zmeny). 

 
 

    Dátum: 27.01.2017 
  Meno osoby zodpovednej za opis zákazky 
  Mgr. Jozef Sopoliga 
  riaditeľ 
 
 Meno zodpovednej osoby za verejné obstarávanie 
 Ing. Simona Ujčeková 
 hospodár 


