
                      SPOJENÁ ŠKOLA    
                        Opatovská cesta 97, 040 01 Košice 

 

                                     
VEC 

Výzva na predloženie cenovej ponuky - prieskum trhu 

 

Verejný obstarávateľ - Spojená škola, Opatovská cesta 97, Košice 

 

v súlade s §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vás týmto vyzýva na predloženie ponuky 

na dodanie služby na: 

 

1. Predmet zákazky: Vypracovanie PD –„SŠ -Rekonštrukcia II. pavilónu s prístavbou 

výťahu a nových tried“. 

Opis predmetu zákazky:  

Jedná sa o vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu 

stavby pre zákazku s názvom: „SŠ – Rekonštrukcia II. pavilónu s prístavbou výťahu 

a nových tried .“ – a to 6 krát pare, 1 krát CD, 6 krát výkaz výmer, 2 krát rozpočet. 

Rekonštrukcia pavilónu bude zameraná na prípravu tried pre žiakov s TP, ďalej sa 

jedná o prístavbu výťahu a prístavbu tried. Veľkosť tried v prístavbe by mala 

zodpovedať minimálne veľkosti posledných tried v tomto pavilóne. Celý priestor musí 

byť debarierizovaný  a zodpovedať požiadavkám imobilných osôb.  

 

2. Špecifikácia predmetu zákazky: 

Projektovú dokumentáciu je potrebné vypracovať v nasledovnom rozsahu: 

 vypracovať projekt búracích prác (sociálne zariadenia musia byť prispôsobené 

imobilným osobám - vozičkárom, triedy prispôsobené na počet osôb vrátane 

istého počtu vozičkárov) a nový stav, 

 zabezpečiť výškopisné zameranie( príjazdovej cesty k stavenisku  prístavby), 

 vypracovať projektové hodnotenie ( vonkajší obal –zateplenie, strecha),  

 vypracovať realizačný projekt prác, výkaz výmer navrhovaných prác 

a inžinierskych činností (vrátane bleskozvodu na prístavbe a výťahu, 

internetové rozvody – zásuvka do každej triedy), 

 zabezpečiť doklady - rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia , súhlasy, posúdenia  

k stavebnému povoleniu. 

 

3. Kód CPV: 71242000-6 Príprava projektov a návrhov 

 

4. Lehota, spôsob a miesto na predkladanie ponúk:  

Ponuku je možné doručiť najneskôr do 3.2.2014 do 13:30 hod. Ponuka predložená po 

uplynutí lehoty nebude zaradená do hodnotenia. 

 

Ponuku je možné doručiť v uzavretej obálke: 

a) poštovou zásielkou na adresu verejného obstarávateľa uvedenej v hlavičke,  

b) osobne na adresu: Spojená škola, Opatovská cesta 101, č. dverí 15/A 

v pracovné dni, v čase od 8:00 do 13:30 hod. 

 

 Obálku je potrebné označiť: 

„ PT – PD: SŠ –Rekonštr. II. pavilónu... - neotvárať!“ 

 

 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  



5. Miesto plnenia: Opatovská cesta 101, Košice 

 

6. Lehota dodania:  
Do 12 týždňov po obdŕžaní objednávky, pokiaľ nebude dohodnuté inak. 

Predpokladaná lehota vystavenia objednávky je  5.2.2014. 

 

7. Obsah ponuky: 

a) Splnenie podmienok účasti:  

 Fotokópiu aktuálneho dokladu - osvedčenie o odbornej spôsobilosti  

 prax v odbore min. 5 rokov 

 doložiť zoznam referencií: uskutočnené aspoň dve zákazky (vypracovanie 

projektovej dokumentácie) v oblasti školstva, 

 

b) Ocenený predmet zákazky v € bez DPH aj s DPH. Uchádzač, ktorý nie je 

platcom DPH  to vyznačí v ponuke. 

 

8. Kritérium na hodnotenie ponúk: 

Jediným kritériom na hodnotenie predložených ponúk bude najnižšia cena za 

predmet zákazky v €. 

 

Uchádzači budú informovaní o výsledku vyhodnotenia ponúk- poštou alebo mailom, 

príp. telefonicky. Úspešnému uchádzačovi bude zaslaná objednávka. 

Uchádzačom nevzniká nárok na úhradu nákladov súvisiacich so spracovaním 

a doručením cenovej ponuky. 

 

9. Predpokladaný termín vyhodnotenia ponúk: 4.2.2014 

 

10. Termín zadania zákazky: predpokladaný termín 5.2.2014 

 

11. Obchodné podmienky: 

Úhrada bude realizovaná bezhotovostným platobným príkazom po doručení 

projektovej dokumentácie a vystavení faktúry dodávateľom. Faktúra musí obsahovať 

náležitosti daňového dokladu. 

 

12.  Kontaktná osoba: Ing. A. Dutková 

 tel. č. 055/ 678 54 59, e-mail: dutkova.sskola@gmail.com 

 

13. Ďalšie informácie: 

Podrobnejšie informácie, obhliadka priestorov a podklady k vypracovaniu ponuky 

budú poskytnuté v lehote na predloženie CP a to : 30.1.2014 o 10:00 hod –  11:00 

hod. 

 

14. Termín zadávania zákazky: 28.1.2014 

 

  

 

 

 

PaedDr. Mária Čabalová 

       riaditeľka školy 

mailto:dutkova.sskola@gmail.com

