
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, Pribinova ul. 123/9, Nováky 

Poštová adresa ul.: Pribinova 123/9  

Obec:  Nováky              

PSČ : 972 71 

IČO: 36126799             

Kontaktná osoba: PaedDr. Anna Chlupíková 

Telefón: 046/5460129, 0902120004  

Elektronická pošta: zsnovaky@gmail.com 

Internetová adresa : www.zspribno.edupage.org 

 

 

1) Názov  zákazky: 

Výkon  technickej  asistencie - externý  manažment  k projektu Adaptačné opatrenia pre 

klimatickú zmenu so zameraním na využitie dažďovej vody v ZŠ v Novákoch. 

 

2) Druh zákazky – zákazka na poskytnutie služby 

 

3) Hlavné miesto dodania poskytnutia služieb: areál Základnej školy, Pribinova ul.123/9, 

Nováky. 

 

4) Výsledok verejného obstarávania – zmluva o poskytnutí služieb v zmysle Obchodného 

zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 

 

5)  Opis predmetu zákazky : 

Predmetom zákazky je vykonanie následných činnosti: 

- príprava podkladov  pre projektovú  dokumentáciu  piatich  adaptačných    opatrení  

(umelý vodný tok, nadz. nádrže, dažď.záhrada, veget. strecha, veget.vodná stena)   

v projekte „Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia povodní a sucha“. 

- stanoviť technické parametre piatich  stavebných objektov(umelý vodný tok, nadz. 

nádrže, dažď.záhrada, veget. strecha, veget.vodná stena)  a technológii pre  jednanie s   

projektantmi pred tvorbou projektovej dokumentácie na stavebné povolenie a 

realizáciu stavby 

- pripraviť technické podklady piatich stavebných objektov pre opis zákazky 

k verejnému obstarávaniu 

- vykonávať poradenskú  činnosť pre verejného obstarávateľa pri realizácii adaptačných 

opatrení, zabezpečiť prípravu technických podkladov pre jednanie s vodárenskou 

spoločnosťou pri  uplatňovaní zníženia platieb za  odvedenie dažďovej vody 



- vypracovanie  podkladov k téme „Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia povodní 

a sucha“ pre učebné osnovy pre jednotlivé triedy 

- asistencia pri organizovaní  dvoch konferencií k téme projektu 

- návrh  na odstraňovanie prípadných technických porúch na technológii  

 

6) Celkový  rozsah predmetu  zákazky :  250 hodín 

 

7) Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 

 

250 hod.  x 16,66 EUR/ hod. = 4165 EUR 

(PHZ stanovená v hodinovej sadzbe na základe prieskumu trhu) 

 

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

9) Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania 

a) Predmet zákazky bude financovaný z Finančného mechanizmu EHP a štátneho 

rozpočtu SR. 

10) Podmienky predkladania cenových ponúk: 

a) lehota na predkladanie cenových ponúk: 15.12.2014 

b) spôsob doručenia ponuky: elektronickou poštou, poštou alebo kuriérom na 

adrese uvedenej v bode „Verejný obstarávateľ“ tejto výzvy, v uzatvorenej obálke 

s označením „Verejné obstarávanie - neotvárať Výkon  technickej  asistencie 

- externý  manažment“. Na obálke musí byť   uvedená adresa odosielateľa. 

c) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v EUR 

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

požadovať len od úspešného uchádzača 

e) cenová ponuka musí obsahovať cenovú ponuku v členení podľa bodu 5 tejto výzvy 

s uvedením ceny za hodinu práce a celkovej ceny pri rozsahu 250 hod., 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)ponuku na celý predmet zákazky na formulári č. 1 „Návrh na plnenie kritérií“ vo 

formáte .xls alebo .pdf. 

g) doklad potvrdzujúci podnikanie v oblasti predmetu zákazky: 

a) uskutočňovanie stavieb a ich zmien, alebo 

b) vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti 

 

11) Kritériá na hodnotenie ponúk: Najnižšia cena  

 

12) Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 16.12.2014 na adrese Základná škola, 

Pribinova ul. 123/9, Nováky. Otváranie ponúk je neverejné. 

 

13) Uchádzač nemá nárok na náhradu nákladov spojených s vypracovaním cenovej 

ponuky  to ani v prípade zrušenia predmetnej výzvy. 

 



14) 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) 

 

 

 

Príloha č. 1 

 

Príloha č. 1  Výzvy na predloženie ponuky zadávanie zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 

25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov - zákazka nie 

je bežne dostupná na trhu 

 

Návrh uchádzača na plnenie kritérií 

 

Predmet zákazky:              

Adaptačné opatrenia pre klimatickú zmenu so zameraním na  využitie dažďovej vody v ZŠ 

v Novákoch. 

 

 

1. Základné údaje uchádzača 
 

Obchodné meno:  

 

Adresa sídla:  

 

IČO:  

 

 

Por. 

č. 

   

 

Predmet plnenia Jednotková 

cena (€/hod bez 

DPH) 

počet 

jednotiek ( 

hod.) 

spolu cena 

v € bez DPH 

1. 

Príprava podkladov  pre projektovú  

dokumentáciu  piatich  adaptačných    

opatrení  v projekte „Prispôsobenie sa 

zmene klímy – prevencia povodní a 

sucha“ 

   

2. 

stanoviť tech. parametre 5 stavebných 

objektov a technológii pre  jednanie s   

projektantmi pred tvorbou PD na 

stavebné povolenie a realizáciu stavby 

   

3. 

pripraviť technické podklady k 5 

staveb.objektov pre opis zákazky 

k verejnému obstarávaniu 

   

4. 

Vykonávať poradenskú činnosť pre 

verejného obstarávateľa pri realizácii 

adaptačných opatrenía, zabezpečiť  

   



prípravu technických podkladov pre 

jednanie s vodárenskou spoločnosťou 

pri  uplatňovaní zníženia platieb za  

odvedenie dažďovej vody 

5. 

 vypracovanie  podkladov k téme 

„Prispôsobenie sa zmene klímy – 

prevencia povodní a sucha“ pre 

učebné osnovy pre jednotlivé triedy 

   

6. 
asistencia pri organizovaní  dvoch 

konferencií k téme projektu 

   

7. 
návrh  na odstraňovanie prípadných 

technických porúch na technológii   
   

 spolu    

 

Ak oslovený nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť ako súčasť tohto návrhu. 

 

Zároveň vyhlasujem, že som/nie som platiteľom DPH. 

 

Miesto:  

 

Dátum: 

                                               

............................................................................................ 

Meno a priezvisko a tituly štatutárneho zástupcu uchádzača 

Pečiatka, podpis 

 

 

 

 

 


