
Výzva na predloženie cenovej ponuky 

 

v rámci postupu verejného obstarávania podľa § 117 – zadávanie zákaziek s nízkymi 

hodnotami  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov.  

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov organizácie: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 

Zastúpený: Mgr. Miroslava Hanková 

IČO: 00160318 

DIČ: 2020530688 

Kontaktná osoba:  

a) vo veciach zmluvných: Mgr. Miroslava Hanková 

b) vo veciach technických: Peter Sedláčik, tel. 033/ 5559511 

Sídlo organizácie: Námestie SNP 9, 921 26 Piešťany 

Tel: 033/ 7989333 

e-mail: miroslava.hankova@gypy.sk  

 

2. Predmet zákazky: 

Názov predmetu zákazky: Projektová dokumentácia – „Rekonštrukcia výdajne jedál“ 

Kód CPV:  71242000-6 Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov 

 

3. Opis predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je vypracovanie jednostupňovej projektovej dokumentácie v stupni 

pre realizáciu stavby, vrátane autorského dozoru  projektanta. 

         Projektová dokumentácia rekonštrukcie výdajne jedál bude pozostávať z častí: 

- Zameranie skutkového stavu 

- Stavebná časť – úprava dispozície výdajne stravy 

- Zdravotechnika 

- Elektroinštalácia 

- Vykurovanie 

- Vzduchotechnika 

- Gastrotechnológia 

- Výkaz výmer + položkovitý rozpočet 

         Položkový rozpočet musí byť spracovaný tak, aby obsahoval všetky stavebné, remeselné 

a montážne práce a zodpovedal aktuálnej cenovej úrovni v čase spracovania projektovej 

dokumentácie.   

         Projektovú dokumentáciu verejný obstarávateľ požaduje v počte 4 ks kompletných paré 

v tlačenej  forme  a elektronicky na CD resp. DVD nosiči. 

 

Dokumentácia musí byť v súlade s Vyhláškou Ministerstva životného prostredia 

Slovenskej republiky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 

stavebného zákona. Zhotoviteľ zabezpečí prerokovanie dokumentácie v stave jej 

rozpracovanosti s TTSK aj za prítomnosti jej objednávateľa. 

Obhliadka objektu je potrebná.  

 

4.  Miesto a termín poskytnutia služby: 

Miesto: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 

Termín dodania služby: jún 2017 

 

5. Komplexnosť dodávky: 

Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. 

 

6. Predpokladaná hodnota zákazky: do 7 500,00 eur bez DPH 

 

mailto:miroslava.hankova@gypy.sk
http://cpv.klasyfikacje.eu/sk/71242000-6/


7. Lehota na predkladanie ponúk: 
Do 17.5.2017 do 10:00 hod. na adresu uvedenú v bode 8. v zalepenej obálke  s heslom:  

„Projektová dokumentácia rekonštrukcie výdajne jedál“ – súťaž - NEOTVÁRAŤ“ 

 

 

 

8. Otváranie obálok s ponukami:  

Dňa 17.5.2017 o 10:15 hod. na adrese: Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 

917 01  Trnava 

 

9. Podmienky financovania predmetu zákazky: 

Predmet obstarávania bude financovaný z prostriedkov rozpočtu TTSK, verejný 

obstarávateľ neposkytuje zálohové platby, splatnosť faktúr do 30 dní od doručenia 

faktúry objednávateľovi. 

 

10. Podmienky účasti uchádzačov:  

Osobné postavenie uchádzačov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do 

profesijného alebo obchodného registra 

Informácie o formálnej náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti:  

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 

32 ods.  1 písm. e)  - je oprávnený poskytovať službu, podľa zákona č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

 

11. Ďalšie požiadavky na obsah ponuky: 

• samostatný list, na ktorom je uvedený názov alebo obchodné meno, adresa alebo 

sídlo  uchádzača a návrh na plnenie stanoveného kritéria 

 • podpísaný návrh Zmluvy o dielo (návrh ZoD je prílohou výzvy) 

 

Všetky doklady musia byť predložené v štátnom jazyku. Cenová ponuka a návrh 

zmluvy o poskytovaní služieb musia byť podpísané štatutárnym zástupcom 

uchádzača. 

 

12. Kritéria na hodnotenie ponúk:  
najnižšia celková cena za predmet zákazky v Eur s DPH   

(ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie to v ponuke) 

 

13. Ďalšie informácie:  

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky aj 

vtedy, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie. Verejný 

obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak nebudú 

zodpovedať finančným možnostiam verejného obstarávateľa.  

 

 

Prílohy: Návrh Zmluvy o dielo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Miroslava Hanková 

riaditeľka školy 


