Výzva na predloženie ponuky – prieskum trhu
za účelom zistenia predpokladanej hodnoty zákazky podľa § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o VO“)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona o VO:
Názov:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Internetová adresa:

Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice
Watsonova 61, 040 01 Košice
Ing. Peter Országh, riaditeľ
00162141
2020762458
www.oake.sk

Kontaktná osoba:
Telefón:
E-mail:

Ing. Jozef Šuľak
0915 923 821
jozef.sulak@arr.sk

2. Predmet obstarávania:
Názov zákazky:

Prepracovanie projektovej dokumentácie „Rekonštrukcia budovy

školy“
CPV kódy:

71200000-0 Architektonické a súvisiace služby
71300000-1 Inžinierske služby

3. Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je prepracovanie existujúcej projektovej dokumentácie na stavebné
povolenie (DSP) v podrobnostiach realizačného projektu (DRS), vrátane zabezpečenia
právoplatných rozhodnutí, stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a
organizácií, vrátane správcov inžinierskych sietí, potrebných pre získanie právoplatného
stavebného povolenia na realizáciu rekonštrukcie objektu školy.
Účelom rekonštrukcie je zníženie energetickej náročnosti. Projektová dokumentácia bude tvoriť
prílohu č. 5 žiadosti o NFP v rámci Výzvy OPKZP-PO4-SC431-2021-68. Z uvedeného dôvodu musí
spĺňať všetky náležitosti uvedené v Príručke pre žiadateľa. Kompletné informácie o výzve vrátane
Príručky pre žiadateľa je možné nájsť na https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/68-vyzva-zameranana-znizenie-energetickej-narocnosti-verejnych-budov-opkzp-po4-sc431-2021-68/.
Existujúca projektová dokumentácia je v prípade potreby dostupná k nahliadnutiu
prostredníctvom kontaktnej osoby uvedenej v bode 1.
Požiadavky na spracovanie dokumentácie, formát a počet vyhotovení:
Dokumentácia musí byť vypracovaná v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 453/2000 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
Dokumentácia musí byť vypracovaná v slovenskom jazyku, podpísaná a opečiatkovaná osobami s
príslušnou odbornou spôsobilosťou v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných
architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov resp.
ekvivalentnou osobou.
Každá dielčia časť dokumentácie musí byť v samostatnom obale označenom názvom príslušnej
dielčej časti. Formát dodania dokumentácie: textová časť dokumentácie vo formátoch .doc/docx
a .pdf, výkresová časť dokumentácie vo formátoch .pdf, .dwg a .dgn., výkaz výmer a rozpočet vo
formátoch .xls/xlsx a .pdf. Počet vyhotovení: v tlačenej forme 6x, v digitálnej forme na CD/USB 2x.

4. Požadovaný termín dodania zákazky:
- projektová dokumentácia na stavebné povolenie – najneskôr do 30 dní od účinnosti zmluvy
- projektová dokumentácia pre realizáciu stavby – najneskôr do 45 dní od účinnosti zmluvy
- právoplatné stavebné povolenie – najneskôr do 80 dní od účinnosti zmluvy
5. Miesto dodania:

sídlo verejného obstarávateľa uvedené v bode 1 tejto výzvy

6. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:

Zmluva o dielo

7. Podmienky účasti:
a) v zmysle § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní – je oprávnený dodávať tovar,
uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorá zodpovedá predmetu
zákazky.
Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní
preukazuje uchádzač čestným vyhlásením, ktoré je súčasťou prílohy č. 2 (sken originálu).
Verejný obstarávateľ splnenie podmienky účasti overuje v čase predloženia ponuky
prostredníctvom verejne dostupných informačných zdrojov.
b) v zmysle § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní – nemá uložený zákaz účasti
vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo
v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní
preukazuje uchádzač čestným vyhlásením, ktoré je súčasťou prílohy č. 2 (sken originálu).
8. Kritériá hodnotenia ponúk:
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena – cena za dodanie predmetu zákazky
s DPH.
9. Spôsob určenia ceny:
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5

Uchádzač vo svojej ponuke navrhne cenu za zákazku podľa požadovaného rozsahu.
Uchádzač, ktorý nie je platiteľom DPH, upozorní na túto skutočnosť v cenovej ponuke.
Uchádzačom navrhnutá cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s plnením zákazky.
Verejný obstarávateľ bude hodnotiť celkovú cenu zákazky s DPH.
V prípade, že uchádzač je platiteľom DPH, bude hodnotená cena s DPH.

10.Financovanie predmetu zákazky:
10.1 Požadujeme platbu formou faktúry po poskytnutí služby s lehotou splatnosti 30 dní. Verejný
obstarávateľ neposkytuje preddavky.
11.Termín a spôsob predloženia cenovej ponuky:
11.1 Cenovú ponuku je potrebné doručiť emailom na adresu kontaktnej osoby uvedenej v bode
1 tejto výzvy do 2.8.2021. Ponuky zaslané po tomto termíne nebudú brané do úvahy.
11.2 Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto dokumenty:
a) Návrh na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk, podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 1
výzvy podpísaný oprávnenou osobou.
b) Vyhlásenie uchádzača (podľa vzoru v prílohe č. 2 výzvy)

11.3 Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky, musia byť v ponuke predložené ako skeny
originálov týchto dokladov alebo dokumentov, pokiaľ nie je určené inak.
11.4 Dokumenty vyhotovené uchádzačom, ktoré tvoria ponuku, musia byť podpísané
štatutárnym orgánom uchádzača alebo členom štatutárneho orgánu alebo môžu byť
podpísané zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových
vzťahoch, vtedy, ak v doručenej ponuke predloží aj v origináli alebo úradne overenej fotokópii
splnomocnenie, ktoré ho oprávňuje k takémuto úkonu.
12.Ďalšie informácie:
12.1 Pokiaľ predpokladaná hodnota zákazky, ktorá bude výsledkom tohto cenového prieskumu,
nepresiahne výšku finančného limitu zákazky s nízkou hodnotou, verejný obstarávateľ si
vyhradzuje právo použiť ponuky pre účely vyhodnotenia, t. j. verejný obstarávateľ môže
vykonať výber úspešného uchádzača na základe kritéria – najnižšia cena za celý predmet
zákazky v EUR s DPH.
12.2 Lehota viazanosti ponúk: 31.8.2021

V Košiciach, dňa 27.7.2021

