OBEC KUNERAD
Hlavná ulica 60/37, 013 13 Kunerad
Č. spisu: 2020/00188

Kunerad, 09.12.2020

Výzva na predloženie cenovej ponuky – prieskum trhu
Podľa §117 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
predpisov zákonov a doplnení niektorých zákonov.
Obec Kunerad ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. a) zákona, si Vás
dovoľuje vyzvať na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky:
Projektová dokumentácia na zvýšenie kapacity ZŠ v Kunerade

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Obec Kunerad
Hlavná 60/37
013 13 Kunerad
IČO: 00648892
DIČ: 2020638994
Štatutárny zástupca: Mgr. Monika Kavecká MHA, MPH
Osoba zodpovedná za obstarávanie: Ing. Dominika Mičuchová
Email: dominika.micuchova@obeckunerad.sk
Tel.: 041/549 37 13
2. Predmet zákazky
Predmet zákazky:
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie k zvýšeniu kapacity Základnej
školy v obci Kunerad.
Projekt musí rešpektovať príslušné technické a právne predpisy a normy platné v EÚ a SR
a musí byť ekonomický z pohľadu realizácie a taktiež z pohľadu prevádzky a údržby.
Projekt bude vyhotovený pre stavebné povolenie, s podrobnosťami realizačného projektu. Musí
obsahovať tiež podrobný položkový rozpočet, výkaz-výmer a autorský dohľad. Projekt musí
vychádzať z predloženej architektonickej štúdie, ktorá tvorí súčasť príloh.
Projekt musí byť odovzdaný 6-krát v tlačenej forme a tiež v digitálnej forme, ktoré budú
zahrnuté v dohodnutej cene diela (elektronická dokumentácia vo formáte .pdf a .dwg, rozpočet
a výkaz-výmer vo formáte .xls).
Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, aby sa tiež oboznámili s miestom, kde je plánovaná
prístavba ZŠ v Kunerade, aby si sami overili potrebný rozsah činnosti a získali potrebné
informácie nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky tak, aby ponuka bola kvalifikovaná
a zohľadňovala celý objem potrebných činnosti na realizáciu predmetu zákazky.
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Opis a technická špecifikácia predmetu zákazky:
Súčasný stav:
Navrhovaný existujúci objekt ZŠ leží v obci Kunerad, parc. č. 229 C KN. V súčasnosti je objekt
prízemný, nepodpivničený, prekrytý z časti sedlovou strechou z jednej strany ukončenou
valbou a z druhej strany štítom. Časť strechy je prekrytá pultovou strechou s plechovou
krytinou. Terén má rovinatý charakter, prístup do areálu je z juhozápadnej strany. V dosahu sú
všetky potrebné inžinierske siete.
Navrhovaný stav:
Prístavbou a stavebnými úpravami sa rieši zvýšenie kapacity školy a skvalitnenie vyučovacieho
procesu. Objekt prístavby je navrhovaný zo západnej strany /SV/ exist. ZŠ v Kunerade.
Urbanistický návrh vychádza z 2-podlažnej prístavby, ktorá je funkčne prepojená vnútorným
schodiskom s existujúcou časťou, vytvára jeden kompaktný celok.
Vytvorením prístavby vzniknú nové odborné učebne, triedy, šatňa, vyčlení sa samostatná
miestnosť pre jedáleň, izolačka. Navrhovaným riešením sa skvalitní vyučovací proces.
Prístavba je funkčne spojená s existujúcim objektom schodiskom, vytvára jeden celok. Požiarne
schodisko je umiestnené na severnej fasáde prístavby. Predpokladaná kapacita jednej triedy je
20 detí. Objekt je bez podzemných podlaží.
V pôvodnej časti objektu sa nachádza hlavná vstupná chodba, 3 triedy, kde z 1 triedy sa vytvorí
jedáleň, zväčší sa miestnosť výdajne, vytvorí sa miestnosť šatne pre deti, zborovňa, kotolňa je
pôvodná, upraví sa existujúci sklad a vytvorí sa nový sklad.
Prístavba :
Na 1.NP je navrhnuté nové sociálne zariadenie pre dievčatá a chlapcov, sociálne zariadenie pre
učiteľov, miestnosť pre upratovačku, izolačka, kabinet, odborná učebňa a schodisko na 2.NP.
Na 2.NP vznikli nové odborné učebne, kancelária riaditeľky a miestnosť upratovačky.
Konštrukčné riešenie – základové konštrukcie sú navrhované pásové. Zvislé nosné konštrukcie
sú navrhované z tehlových tvaroviek so zateplením fasády zatepľovacím systémom.
Vodorovné konštrukcie sú navrhované ako železobetónové stropné konštrukcie, vence
a preklady. Strešná krytina je navrhovaná z hydroizolačnej fólie. Manzardová časť strechy bude
pokrytá plechovou krytinou ako na streche existujúcej časti školy. Odvodnenie strechy je
navrhované strešnými vpúsťami. Výplne otvorov sú plastové, zasklené izolačným trojsklom.
Požiarne schodisko je oceľové s pozinkovanou úpravou.
Pred spracovaním realizačného projektu je potrebné zhotoviť sondy jednotlivých nosných
konštrukcií pre návrh nových konštrukcií.
Kódy CPV:
71320000-7
3. Podmienky účasti
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti v súlade s §32 ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015
Z.z.:
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je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím
v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Upozornenie: podľa §11 ods. 1 ZVO verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu alebo
rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do
registra partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa
osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa odo registra partnerov verejného
sektora nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
4. Požiadavky na predmet zákazky
Predmet zákazky musí spĺňať všetky požiadavky uvedené v opise predmetu zákazky.
5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 10.000 € bez DPH. V prípade, že uchádzač nie
je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť vo svojej cenovej ponuke. Cenu za predmet zákazky
uchádzač stanoví vrátane všetkých nákladov spojených s dodaním predmetu zákazky.
6. Lehota na predkladanie ponúk
Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do: 29/01/2021, 12:00 hod.
7. Miesto predkladania ponúk
Ponuku doručte v lehote na predkladanie ponúk emailom na emailovú adresu
dominika.micuchova@obeckunerad.sk alebo prostredníctvom podateľne obce Kunerad,
pričom na obálku uvedie predmet zákazky a poznámku „VO - projektová dokumentácia ZŠ
NEOTVÁRAŤ“.
8. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritérium na vyhodnotenie ponúk bude celková cena s DPH. Úspešnou ponukou sa stane
ponuka uchádzača, ktorého ponuka nebola vylúčená a ktorého ponuka bude najnižšia.
V celkovej cene za predmet zákazky budú zahrnuté všetky náklady uchádzača.
9. Typ zmluvy a trvanie zmluvy
Verejný obstarávateľ – obec Kunerad uzatvorí s úspešným uchádzačom právny vzťah v zmysle
podmienok uvedených v tejto výzve (zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/91 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov).
10. Miesto a termín dodania/stavebných prác
Miestom dodania/stavebných prác: Základná škola Kunerad
Termín dodania: 31.03.2021
11. Obsah ponuky
Uchádzač musí predložiť:
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ponuku na celý predmet zákazky, predmet zákazky nesmie byť rozdelený na časti.
Verejný obstarávateľ nepripúšťa predložiť ponuku len na niektorú alebo niektoré
položky v rámci predmetu zákazky,
jednotkový rozpis cien za jednotlivé položky (ceny s DPH aj bez DPH),
čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní
potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu,
čestné vyhlásenie uchádzača, že nie je voči nemu začaté konkurzné alebo
reštrukturalizačné konanie, nie je v konkurze, nebol zamietnutý voči nemu návrh na
vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, nie je v likvidácii.

12. Doplňujúce informácie
Verejný obstarávateľ nebude akceptovať žiadne navýšenie cien z dôvodu nedostatočného
preštudovania podmienok uvedených vo výzve alebo úpravu jednotkovej ceny o sadzbu DPH
pri tvrdeniach, že navrhovaná zmluvná cena bola vyjadrená v EUR bez DPH.
Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohové platby, preddavky ani dobierkové platby.
13. Dôvody na zrušenie súťaže
Verejný obstarávateľ môže zrušiť súťaž:

 ak nebude predložená ani jedna ponuka,
 ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve,
 ak sa zmenia okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie.
Prílohy k výzve:
Príloha č. 1: čestné vyhlásenie uchádzača
Príloha č. 2: architektonická štúdia

