VÝZVA/ZADANIE
postup zadávania zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)
Základné informácie:
1. Predmet zákazky
Inžinierske a projekčné služby: Rozšírenie kapacít materskej školy pri ŠZŠ s MŠI Bytča
2. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Špeciálna základná škola s materskou školou internátna
Sídlo: Mičurova 364/1, 014 01 Bytča
IČO: 036137600
Telefón: 041/5533221
Fax: 041/5533215
Kontaktná osoba: Mgr. Anna Ďurajková - riaditeľka školy
Stránkové hodiny: 8.00 – 11.30 hod., 12.00 – 14.00 hod.
E-mail: szsibytca@szsibytca.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.szsibytca.sk
Špeciálna základná škola s materskou školou internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča je verejný
obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní.
3. Opis predmetu zákazky
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rámci projektu Rozšírenia kapacít
materskej školy pri ŠZŠ s MŠI Bytča. Súčasťou bude zameranie skutkového stavu, zakreslenie
skutkového stavu, návrh dispozície a stavebnej časti, príprava technických podkladov pre vyjadrenia
jednotlivých dotknutých orgánov štátnej správy, ktoré budú zakomponované v samotnom stavebnom
konaní, stavebné profesie a statika. Pre potreby stavebného konania je dodávateľ inžinierskych
a projekčných služieb povinný spolupracovať s verejným obstarávateľom podľa písomne určenej lehoty
vo veci doloženia vyjadrení dotknutých orgánov štátnej správy pred samotným stavebným konaním.
Uchádzač predmetu zákazky je povinný v prípade negatívnych vyjadrení dotknutých orgánov štátnej
správy prepracovať projektovú dokumentáciu na vlastné náklady tak, aby pri opakovanom vyžiadaní
stanovísk boli tieto stanoviská v súlade s platnou legislatívou a normami.
4. Predpokladaná cena predmetu zákazky
Do 8 500,- € bez DPH ohľadom predpokladaných stavebných prác 150 000,- € bez DPH
V predloženej ponuke musia byť uvedené všetky nevyhnutné požiadavky na úplné a riadne plnenie
zákazky. Ak oslovený nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť ako súčasť požadovanej informácie
o navrhovanej cene.
5. Rozdelenie predmetu zákazky na časti
Požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky. Vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej
správy budú predložené v dohodnutých lehotách k stavebnému konaniu.
6. Lehota na predkladanie ponuky
Lehota na predkladanie ponúk je do: 16.12.2016 do 10:00 hod.
7. Spôsob predloženia ponuky
Osobne resp. poštou na adresu uvedenú v bode č.2
8. Obsah ponuky
Ponuka musí obsahovať:
1) Návrh uchádzača na plnenie kritéria na hodnotenie ponúk za celý predmet zákazky.

2) Výpis zo živnostenského registra (FO), resp. Výpis z Obchodného registra (PO). Uchádzač zapísaný
v zozname podnikateľov pre verejné obstarávanie môže nahradiť uvedený doklad platným potvrdením
Úradu pre verejné obstarávanie o zápise uchádzača do zoznamu podnikateľov.
9. Variantné riešenia
Variantné riešenia sa nepripúšťajú.
10. Kritérium hodnotenia
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena celkom v EUR vrátane DPH za dodanie
požadovaného predmetu zákazky.
Spôsob vyhodnotenia ponúk: Maximálny počet 100 bodov získa ponuka uchádzača s s najnižšou cenou.
Ostatným ponukám sa počet pridelených bodov stanoví úmerou podľa nasledovného vzorca:
najnižšia cena uchádzača
Počet bodov = –––––––––––––––––––––––––– x 100
cena hodnoteného uchádzača
(výsledok sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta)
Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorého ponuka dosiahne najvyšší počet 100 bodov. Ďalej sa
zostaví poradie ponúk na základe pridelených bodov zostupne.
11. Použitie elektronickej aukcie
Nepoužije sa.
12. Uzavretie zmluvy resp. vystavenie objednávky
Verejný obstarávateľ v prípade, ak mu budú na uvedený predmet zákazky poskytnuté finančné
prostriedky z MŠVVaŠ SR prostredníctvom zriaďovateľa, vystaví úspešnému uchádzačovi, ktorý
v stanovenej lehote na predkladanie ponúk predložil ponuku, splnil podmienky účasti a požiadavky
verejného obstarávateľa, a ktorého ponuka na základe vyhodnotenia bola úspešná, objednávku na
vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie - Rozšírenie kapacít ŠMŠ pri Špeciálnej
ZŠ s MŠI. V prípade, ak sa verejný obstarávateľ rozhodne uzatvoriť Zmluvu o dielo, táto nadobúda
platnosť a účinnosť dňom podpisu zástupcami zmluvných strán a zverejnení v CRZ po splnení
odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že objednávateľovi budú poskytnuté finančné prostriedky
z MŠVVaŠ SR prostredníctvom zriaďovateľa.
13. Obchodné podmienky
Verejný obstarávateľ určuje obsah zmluvy s odkazom na všeobecné obchodné podmienky podľa
ustanovení Obchodného zákonníka.
14. Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ:
Nie.
15. Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky
Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:
- nebude predložená ani jedna ponuka,
- ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným minimálnym požiadavkám vo výzve na
predkladanie ponúk,
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie.
V Bytči 02.12.2016
Mgr. Anna Ďurajková
riaditeľka školy

