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VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 
Zadávanie zákazky podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 
 
1. Verejný obstarávateľ:  
Základná škola Žofie Bosniakovej 
Sídlo: Školská 18, 013 01 Teplička nad Váhom 
Právna forma: nezisková organizácia 
IČO: 00614505 
Štatutárny orgán: Ing. Juraj Oriešek, riaditeľ 
Kontaktná osoba: Ing. Renáta Remeňová 
e-mail: renata.remenova@obstaravanie.com 

 
2. Predmet zákazky: Adaptačné opatrenia a  odvod a zber dažďových vôd 
 
3. Opis predmetu zákazky: 
Predmetom obstarania sú stavebné práce a služby, ktorých cieľom bude bioretečný systém s 
podvrchovým vsakom s limnickým biotopom - zachytávanie dažďovej vody zaústením strešných 
zvodov do zberných rigolov a odvedenie zachytenej vody do zberných nádob, ktoré budú 
umiestnené v zemi. Zo zberných nádob budú pomocou solárnych čerpadiel poháňaných 
fotovoltaickým panelom zavlažované trávniky, dažďová záhrada a ostatná vysadená zeleň v 
areáli školy. Pútavou ukážkou ekosystému bude cykloprístrešok so zakomponovanou 
vegetačnou strechou. Bicykle sú častým dopravným prostriedkom žiakov a zamestnancov školy. 
Zriadením cykloprístreška bude ešte viac podporovaná nemotorová doprava priateľská k 
životnému prostrediu. Znížiť objem vody odtečenej do kanalizácie pomôže zatrávnenie 
školského areálu. Voda bude do trávnikov prirodzene vsakovať, zároveň sa podporí výpar a 
zlepší sa mikroklíma v priestore školy. Ďalej budú vysadené dreviny a zeleň, ktoré sa viacerými 
spôsobmi podieľajú na efektívnom manažmente dažďovej vody a na samotnej kvalite vody. 
Dažďová záhrada spolu s trávnikmi bude plniť funkciu "špongie". Dreviny budú označené 
štítkami s uvedením slovenského a latinského názvu, takže "školské arborétum" bude mať v 
rámci vyučovacieho procesu dlhodobé využitie. V rámci školského dvora bude vytvorená 
oddychová zóna s lavičkami a kvetinami určená na pozorovanie či samoštúdium žiakov.  
 
4. Slovník spoločného obstarávania: 
Číselný znak tovaru z nového spoločného slovníka obstarávania (CPV): 
45232130-2 Stavebné práce na potrubiach na odvádzanie dažďovej vody 
45232454-9 Stavebné práce na bazénoch na dažďovú vodu 
77315000-1 Výsadba 
 
5. Predpokladaná hodnota zákazky: 15 680,00 bez DPH. 
 
6. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: 
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie ponuky na celý predmet zákazky. 
 
7. Variantné riešenie: neumožňuje sa 
 
8. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

file:///C:/Users/beskydy/Desktop/TECHNOV/renata.remenova@obstaravanie.com


 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Projekt Ekologický manažment dažďových vôd v areáli ZŠ Žofie Bosniakovej  v rámci programu 

„Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia povodní a sucha“ spolufinancovaný 
z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do vyhodnotenia takú ponuku, ktorej 
zmluvná cena bez DPH na zabezpečenie predmetu zákazky bude vyššia ako pridelené finančné 
prostriedky. 
 
Zamestnanec verejného obstarávateľa splnomocnený na komunikáciu s uchádzačmi pre veci 
týkajúce sa obstarávania: Ing. Renáta Remeňová. Uchádzač môže požiadať o písomné 
vysvetlenie výzvy. 
 
9. Hlavné podmienky financovania, platobné podmienky:  
Predmet zákazky bude financovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho 
priestoru a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. 
 
Preddavok verejný obstarávateľ neposkytuje.  
 
10. Podmienky účasti uchádzačov verejná obstarávateľ podmieňuje účasť predložením:  
Verejný obstarávateľ si či uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce 
alebo poskytovať službu v zmysle §26, ods. 1) bod f) zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na portáli Obchodného registra SR. 
 
Overenú kópiu tohto dokladu predloží úspešný uchádzač ako prílohu ku zmluve. 
 
11. Ponuka musí byť predložená v listinnej podobe v uzavretej obálke označená 
nasledovne: 
 

 Adresa verejného obstarávateľa: Základná škola Žofie Bosniakovej, Sídlo: Školská 18, 
013 01 Teplička nad Váhom 

 Adresa uchádzača: 
 Názov zákazky: Adaptačné opatrenia a  odvod a zber dažďových vôd 
 Označenie: Súťaž – neotvárať!!! 

 
12. Ponuka musí obsahovať: 

 Cenovú ponuku – Nacenené výkazy výmer v listinnej pobobe na CD nosiči 
 Návrh zmluvy podpísaný štatutárom. Tým dáva súhlas s podmienkami uvedenými 

v zmluve. 
Pokiaľ uchádzač chce pripomienkovať zmluvu, musí tak učiniť pred otváraním ponúk, inak musí 
akceptovať znenie zmluvy v pôvodnom znení. 
 
Navrhovaná cena ako pevná musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o 
cenách v znení neskorších predpisov. Ak záujemca nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú 
zmluvnú cenu celkom.  
Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH upozorní. Ceny uvedené v ponukách uchádzačov sa 
budú vyhodnocovať v eurách. 
 
13. Kritérium vyhodnotenia ponúk: 
Verejný obstarávateľ stanovil pre výber ponuky nasledovné kritérium na hodnotenie ponúk: 
Kritérium je najnižšia koncová cena 
 
14. Pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk: 
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Poradie platných ponúk sa zostaví podľa výšky celkových koncových cien. Víťazom súťaže sa 
stane uchádzač, ktorého ponuka bude mať najnižšiu koncovú celkovú cenu predmetu 
obstarávania. 
V prípade, že sa do hodnotenia dostane len jedna ponuka, skúma sa iba jej prijateľnosť pre 
verejného obstarávateľa. 
 
15. Súťažné podklady: 
Súťažné podklady neboli v prípade tohto postupu zadávania zákazky spracované, nakoľko 
všetky potrebné údaje sú uvedené v tejto výzve. 
 
16. Lehota na predkladanie ponúk: 
Do: 13.3.2015 do 12:00 hod. 
Základná škola Žofie Bosniakovej, Školská 18, 013 01 Teplička nad Váhom 
 
V prípade osobného doručenia uchádzači odovzdajú ponuku na sekretariáte riaditeľa školy a to 
v pracovných dňoch pondelok – piatok od 8:00 do 12:00 hod. 
 
V prípade elektronického odovzdania uchádzač zašle cenovú ponuka na e-mailovú adresu: 
renata.remenova@obstaravanie.com. 
 
17. Jazyk ponuky: 
Ponuky a ďalšie doklady vo verejnom obstarávaní sa predkladajú štátnom jazyku - slovenskom 
jazyku. Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí 
predložiť ponuku doloženú úradným prekladom do slovenského jazyka. To sa netýka dokladov 
predložených v ponuke uchádzača, ktoré sú vyhotovené v českom jazyku 
 
18. Miesto a čas otvárania obálok s ponukami: 
Základná škola Žofie Bosniakovej, Školská 18, 013 01 Teplička nad Váhom 
Ponuky sa budú otvárať bez účasti uchádzačov. 
Dátum a čas: 13.3.2015 do 15:00 hod. 
 
19. Lehota viazanosti ponúk: 
Verejný obstarávateľ stanovuje lehotu viazanosti ponúk do 31. 07. 2015. 
 
20. Návrh kritéria- cenová ponuka.  
Uchádzač nacení výkazy výmer, ktoré sú súčasťou výzvy tak, aby neprekročil predpokladanú 
hodnotu podľa bodu 5 tejto výzvy a doručí v lehote predkladania ponúk. 
 
v Tepličke nad Váhom, dňa 26.2.2015 
 
 
Ing. Juraj Oriešek, riaditeľ školy    .............................................................. 
 
Ing. Renáta Remeňová, verejné obstarávanie   .............................................................. 
 
 

Príloha 1 - Návrh zmluvy 
 

Návrh 
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ZMLUVA O DIELO 

na prípravu a realizáciu prác, uzavretá podľa § 536 - 565 a násl. Obchodného zákonníka. 
 

1. Zmluvné strany 
 
 
1.1 Objednávateľ: Základná škola Žofie Bosniakovej 
Sídlo:    Školská 18, 013 01 Teplička nad Váhom 
Právna forma:   nezisková organizácia 
IČO:    00614505 
Štatutárny orgán:  Ing. Juraj Oriešek, riaditeľ 
 
1.2 Zhotoviteľ:  
Sídlo: 
Zastúpený:    
Osoby oprávnené rokovať  
vo veciach technických:   
IČO:     
DIČ:     
IČ pre DPH:    
Bankové spojenie:   
Číslo účtu:    
Zapísaný v registri:   
(ďalej len zhotoviteľ) 
 
Zmluvné strany uzatvárajú nižšie uvedeného dátumu, túto zmluvu o dielo 
 

2.   Východiskové údaje 
 
Názov stavby:  Adaptačné opatrenia a  odvod a zber dažďových vôd  
Miesto stavby:  Základná škola Žofie Bosniakovej v Tepličke nad Váhom  
 

3.   Predmet zmluvy 
 
3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje v prospech objednávateľa zrealizovať, zhotoviť a odovzdať  práce    -    
Adaptačné opatrenia a  odvod a zber dažďových vôd podľa cenovej ponuky zo dňa .....................  
 
3.2. Presná špecifikácia prác predmetu tejto zmluvy, ako aj ceny jednotlivých pracovných 
úkonov a materiálu sú uvedené vo výkazoch výmer, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto 
zmluvy. 
 
3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, pri 
dodržaní požadovaných kvalitatívnych a technických podmienok. 
3.4. Zhotoviteľ je pri zhotovovaní diela povinný rešpektovať a plniť požiadavky a nároky 
všetkých platných technických noriem, predpisov a ostatných právnych úprav, týkajúcich sa 
tohto obchodného prípadu.  
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3.5. Objednávateľ sa zaväzuje riadne zrealizované výkony a práce prevziať a za dielo zaplatiť 
ďalej dohodnutú cenu. 
 
3.6. Objednávateľ má právo rozšíriť, alebo znížiť rozsah plnenia zhotoviteľa, prípadne 
požadovať zmeny diela, alebo jeho časti na základe vzájomného dohovoru a písomného dodatku 
k tejto zmluve.  
 
3.7. Prípadné zmeny ocení zhotoviteľ v zmysle jednotkových cien podľa jednotlivých položiek 
rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy. Nové práce, ktorých položky nie sú obsiahnuté 
v rozpočte, budú ocenené položkami, ktorých jednotková cena a množstvo budú vopred 
odsúhlasené objednávateľom.  
 

4.  Kúpna cena a forma jej úhrady 
 
4.1. Objednávateľ a zhotoviteľ sa na základe zhotoviteľom predloženej a objednávateľom 
schválenej cenovej ponuky, ktorá je súčasťou tejto zmluvy, dohodli na celkovej cene za dielo a to   
.......,- EUR bez DPH   a DPH 20%, t.j. ..............,- EUR. Celkom včítane DPH ................,- EUR, Slovom: 
............................................................, .../100 EUR.  
 
4.2. Ďalšie, objednávateľom požadované a objednávateľom priobjednané práce, ktoré nie sú 
súčasťou vyššie dohodnutej výslednej ceny za dielo, budú zhotoviteľom fakturované po 
dokončení diela, alebo jeho časti. 
 
4.3. Celkové finančné vysporiadanie diela bude uskutočnené konečnou poslednou faktúrou po 
odovzdaní a prevzatí diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy.  
 
4.5. Faktúra zhotoviteľa bude spĺňať náležitosti daňového dokladu a bude splatná 30 dní odo 
dňa jej vystavenia a doručenia objednávateľovi. V prípade, že faktúra nebude obsahovať 
náležitosti daňového dokladu, objednávateľ má právo vrátiť ju zhotoviteľovi na prepracovanie. 
V takom prípade začne plynúť nová lehota splatnosti doručením opraveného daňového dokladu 
objednávateľovi.  
 
4.6. Cena predmetu zmluvy je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov. 
 
4.7. Predmet zmluvy, zhotoviteľom dodané dielo, vrátane materiálu, použitého na zhotovenie 
diela, zostáva vlastníctvom zhotoviteľa až do zaplatenia celkovej kúpnej ceny predmetu zmluvy, 
podľa zhotoviteľom vystavenej faktúry. 
 
4.8. V prípade nezaplatenia celej fakturovanej sumy v dohodnutom termíne splatnosti, si 
zhotoviteľ vyhradzuje právo na okamžité rozobratie diela, odobratie všetkého materiálu, ktorý 
zhotoviteľ použil na zhotovenie diela, a ktorý je súčasťou diela a to bez ohľadu na výšku 
nezaplatenej časti diela. Objednávateľ prehlasuje, že s takýmto postupom súhlasí a zároveň 
týmto dáva zhotoviteľovi k takémuto postupu aj svoj predbežný súhlas. 
 

5.  Termín plnenia 
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5.1. Zhotoviteľ sa  zaväzuje zahájiť práce na diele v predbežne dohodnutom termíne. Presný 
termín nástupu bude operatívne dohodnutý o odsúhlasený medzi objednávateľom 
i zhotoviteľom najneskoršie 5 dní pred nástupom. 
 
5.2. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje zhotoviť dielo, ukončiť práce na diele a dielo odovzdať 
najneskoršie do 31.10.2015 za predpokladu, že priebeh prác nebude ovplyvnený nežiaducim 
vplyvom počasia, nedostatočne pripraveným staveniskom, zásahom tretích osôb, prípadne 
nepredvídateľnými vplyvmi okolia, či zásahom vyššej moci.  
 

6.  Kvalita  a  záruky 
 
6.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má všetky oprávnenia potrebné k výkonu diela a zaväzuje sa 
vykonať dielo v obvyklej kvalite podľa predom predloženej ponuky – rozpočtu výkaz výmer. 
Zároveň sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi na dielo záruku  trvaní 24 mesiacov odo dňa 
odovzdania diela.  
 
6.2. Nebezpečenstvo z možných závad diela, ako mechanické zničenie, poškodenie, krádež 
a podobne, prechádza na objednávateľa momentom prevzatia diela. Zhotoviteľ ručí za skryté 
závady diela, ktoré nebolo možné odhaliť pri odovzdaní diela. Objednávateľ je povinný tieto 
závady reklamovať do 14 dní po prevzatí diela. 
 
6.3. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje odstrániť oprávnenú reklamáciu objednávateľa do 30 dní od jej 
uznania, prípadne v dohodnutom termíne. 
 
6.4. Zhotoviteľ sa vzdáva zodpovednosti sa škody spôsobené pri zhotovovaní diela pokiaľ 
objednávateľ nevytýčil, alebo neupozornil zhotoviteľa na elektrické, telefónne, plynové, 
prípadne iné vedenia sietí, alebo iné skryté špecifiká stavby, ktoré zhotoviteľovi nemôžu byť 
jasné na základe vizuálnej obhliadky terénu, prípadne z objednávateľom predloženého projektu.   
Zhotoviteľ sa vzdáva zodpovednosti sa vady vzniknuté vplyvom nesprávnej údržby, nesprávnej 
starostlivosti, nesprávnym, či nedostatočným zavlažovaním, či zavinením tretích osôb.  
 

7.  Záverečné ustanovenia 
7.1. Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka.        
 
7.2. Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží dva 
exempláre. 
 
7.3. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zástupcov zmluvných strán. 
 
 
V......................................, dňa  .... .... .......                                    V......................................, dňa  .... .... ....... 
 
 
     ...............................................                                                             ............................................. 
             za zhotoviteľa                                                                         za objednávateľa 
 


