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Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Miesto, dátum odoslania 
        Viera Kunová                         Lužianky, dňa 31.05.2017 
        037/6546 135 
   
 
Vec: Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou 

 

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky ako verejný 
obstarávateľ si Vás v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou 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“), dovoľuje vyzvať na predloženie ponuky. 

 
1. Názov predmetu zákazky: 
Vypracovanie projektovej dokumentácie 
 
2. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 
71242000-6 - Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov 
 
3. Opis predmetu zákazky: 
 
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu - zníženie energetickej 
náročnosti Administratívnej budovy NPPC v Lužiankach. 
Administratívna budova  je  budova  ležiaca v katastrálnom území Lužianky, Obec Lužianky, Okres Nitra, 
LV 15. Budova ako celok je rozdelená na troch parcelách časť A parc.č. 1367/11, časť B parc.č. 1367/12 
a časť C parc.č. 1367/13. Súpisné číslo budovy 157. Budova bola skolaudovaná v roku 1977. 
Časť budovy A,B sú riešené ako štvorpodlažné s podpivničeným a časť C je riešená ako jednopodlažná 
z časti podpivničená. Budova je postavená zo ŽB skeletu a z kombinácie výplňového muriva CDKL 
a ľahkého obvodového plášťa. Otvorové konštrukcie sú dreveno/kovové, časť vymenená plastovými 
oknami s dvojsklom. Zastrešenie budovy je riešené plochou strechou z natavovaných pásov. Základy 
tvoria betónové pásy a pätky zo železobetónu s izoláciou. 
Skladba stavebných konštrukcií budovy: 
Stena typ1 – CDm tehla 300, Omietka 
Stena typ2 – montovaná konštrukcia so zasklením a tepelnou izoláciou hr.: 80 mm 
Vnútorná stena – CDm tehla 375, omietka 
Priečka typ1 – CDm hr.: 125 a 100 mm 
Priečka typ2 – konštrukcia drevotriesky hr.: 60 mm 
Podlaha – PVC, cem.poter, bet.mazanina, PBT 400, 2x A4010 H celkovej podl.hr.: 600mm 
Plochá strecha – Hydroizolácia 2x rubol, IPA, odvetrávacia lepenka Na, RPD, Np .hr.: 150mm 
                           - bet. vrstva vystužená pletivom, piesok, oceľ. prefab. strop. panel hr.: 275mm 
 
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie v zmysle výzvy na predkladanie žiadostí 
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku operačný program Kvalita životného prostredia. 
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Predmet zákazky musí byť vypracovaný v súlade s požiadavkami, ktoré sú súčasťou žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok. Podrobný popis výzvy, spolu so všetkými prílohami a požiadavkami potrebnými na 
vypracovanie projektu je zverejnený na internetovej stránke http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/19-
vyzva-zamerana-na-znizenie-energetickej-narocnosti-verejnych-budov-opkzp-po4-sc431-2017-19/ 
 
Spracovateľ projektovej dokumentácie, ako aj každý člen projektového tímu musí mať príslušné 
oprávnenie pre projektovú činnosť ( odbornú spôsobilosť pre projektovanie stavieb v príslušnej oblasti) 
pre požadovaný predmet obstarávania. 
 
Obsah projektu:  
1. Stavebné výkresy (zateplenie fasády, výmena strešných skladieb, výmena výplní vonkajších otvorov, 
stavebné úpravy vyvolané riešením nových rozvodov profesií) 
2. Projekt kúrenia, chladenia a zdroja tepla pomocou tepelného čerpadla 
3. Projekt napojenia rozvodu teplej vody na nový zdroj tepla 
4. Projekt elektroinštalácii 
5. Výkaz výmer  
6. Projektovo energetické hodnotenie 
 
 
Premet zákazky musí byť spracovaný podľa potrieb a požiadaviek verejného obstarávateľa  v rozsahu a 
kvalite podľa platných právnych predpisov pre túto činnosť, platných technických predpisov a noriem v 
čase zhotovenia predmetu zákazky.  
 
  
Výstupy:  
1/ V tlačenej (papierovej) forme v počet 6 kompletných paré z toho 2x s položkovitým rozpočtom stavby 
a 2x s výkazom výmer ( všetky výpočty – dĺžky, plochy, kubatúry, množstvá budú v rozpočte a výkaze 
výmer povinne uvedené) 
 
2/ Digitálne spracovanie na dvoch nosičoch 
a) výkresovú časť vo formáte .dgn a .dwg v súradnicovom systéme S-JTSK, textovú časť vo formáte .doc, 
tabuľkovú časť .xls 
b) všetko vo formáte .pdf 
 
Uchádzač berie na vedomie, že náklady na vypracovanie projektovej dokumentácie  obstarávateľ plánuje 
financovať z Operačného programu Kvalita životného prostredia.  
Predložením ponuky sa uchádzač zaväzuje dodržiavať povinnosti určené pre daný operačný program, a to 
najmä, nie však výlučne, povinnosti ohľadom archivácie dokumentov či výkonu 
kontroly/auditu/overovania na mieste príslušnými oprávnenými orgánmi, resp. inštitúciami.  
Úspešný uchádzač je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania oprávnenými osobami 
poverenými výkonom kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s predmetom tejto Dohody a poskytnúť im 
všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/ overovania sú najmä:  
a) riadiaci orgán pre príslušný operačný program a ním poverené osoby,  

b) útvar následnej finančnej kontroly a ním poverené osoby,  

c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené 
osoby,  

d) orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,  

e) splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,  

f) osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až e) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.  

- Uvedené prehlásenie musí byť súčasťou návrhu zmluvy predloženej v ponuke uchádzača  

http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/19-vyzva-zamerana-na-znizenie-energetickej-narocnosti-verejnych-budov-opkzp-po4-sc431-2017-19/
http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/19-vyzva-zamerana-na-znizenie-energetickej-narocnosti-verejnych-budov-opkzp-po4-sc431-2017-19/
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4. Požadované množstvo/rozsah: 
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky v zmysle tabuľky uvedenej v  prílohe č.1 
Predpokladaná hodnota zákazky:  19 433.- Eur bez DPH 
 
5. Miesto dodania predmetu zákazky: 
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum , Hlohovecká 2, Lužianky 951 41  
 
6. Typ zmluvného vzťahu  a lehota na dodania predmetu zákazky: 
S úspešným uchádzačom bude uzavretá zmluva na poskytnutie služieb.  
Podpísaný návrh zmluvy predloží uchádzač v rámci svojej ponuky.  
Lehota dodania predmetu zákazky je 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy na plnenie zo strany 
verejného obstarávateľa, pričom verejný obstarávateľ vyzve uchádzača na plnenie najneskôr do 20 
kalendárnych dní od účinnosti zmluvy.  
 
Lehota viazanosti ponúk: do 30.06.2017 
 
7. Podmienky financovania predmetu zákazky 
Zálohy ani preddavky nebudú poskytované. 
Poskytnutá služba bude hradená po dodaní predmetu zákazky, pričom lehota splatnosti faktúry je 30 dní. 
 
8.Podmienky účasti  
Uchádzač predloží: 

 
- Uchádzač predloží Výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra nie staršieho ako 1 

rok  
- Doklad o odbornej spôsobilosti vydaný príslušnou autoritou resp. rovnocenný doklad o odbornej 

spôsobilosti osôb podľa predpisov členských štátov Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou 
stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.  
 

 
9. Obsah ponuky: 
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať nasledovné dokumenty: 

- Cenový návrh v zmysle prílohy č.1 tejto výzvy, 
- Doklady a dokumenty potrebné na preukázanie splnenia podmienok účasti v zmysle bodu č.8 

tejto Výzvy 
- Návrh zmluvy podpísaný osobou oprávnenou konať v mene uchádzača 

 
Požadujeme predloženie ponuky v elektronickej forme, v súlade s požiadavkami uvedenými v tejto 
výzve, pričom každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač predloží ponuku na celý 
predmet zákazky. Variantné riešenie sa nepripúšťa. 
Požadované doklady a dokumenty sa predkladajú ako naskenované doklady podpísané osobou 
oprávnenou konať v mene uchádzača. Originál týchto dokladov predloží úspešný uchádzač v rámci 
súčinnosti pred podpisom zmluvy.   
 
Miesto a lehota na predkladanie ponuky: 
Ponuku predložte elektronicky na emailovú adresu: kunova@nppc.sk a v rámci lehoty na predkladanie 
ponuky, ktorá uplynie dňa 08.06.2017 o 15:00 hod.   
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10. Vyhodnocovanie ponúk: 
Verejný obstarávateľ vyhodnotí predložené ponuky podľa nasledovného kritéria a na základe 
nasledovných pravidiel jeho uplatnenia : 
Kritérium/kritériá na vyhodnotenie ponúk: 
 
cena  v EUR bez DPH  
 
11. Pravidlá na uplatnenie kritéria:  
Za úspešnú bude označená ponuka s najnižšou predloženou cenou za celý predmet zákazky v EUR bez 
DPH. 
Cena ...............100% 
 
Na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač, ktorému verejný 
obstarávateľ oznámi, že uspel a s ktorým verejný obstarávateľ uzatvorí zmluvný vzťah. 
Neúspešným uchádzačom verejný obstarávateľ zašle informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk, s 
informáciou, že neuspeli a s uvedením dôvodu. Uchádzačom, ktorí predložia svoje ponuky, v prípade 
neúspešnej ponuky, nevzniká žiadny nárok na úhradu nákladov, ktoré mu vznikli s prípravou a doručením 
ponuky. 
 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo ukončiť tento proces bez zadania zákazky. 
 
 
 
 
 
Príloha:  
Príloha č.1:  Cenový návrh ( vzor) 
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Príloha č.1  Cenový návrh 
 
 
Predmet zákazky: Vypracovanie projektovej dokumentácie  
 
Verejný obstarávateľ: Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky 
 
Uchádzač (názov a sídlo): 
  
IČO:  
 
Platiteľ DPH:    ÁNO   -   NIE   (správne sa zakrúžkuje) 
 
Návrh ceny za celý predmet zákazky podľa podmienok Výzvy: 

 

 

Názov položky 
Cena v Eur                  

bez DPH 
DPH Cena v EUR s DPH 

Vypracovanie projektovej 
dokumentácie na stavbu - zníženie 
energetickej náročnosti 
Administratívnej budovy NPPC 
v Lužiankach. 
 

   

 
 
 
 
 
 

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

za uchádzača (meno, priezvisko, titul, funkcia, podpis osoby 

(osôb) oprávnenej konať za uchádzača) 


