Spojená škola internátna Tornaľa,
Mierová 49, 982 01 Tornaľa

ZÁKAZKA S NÍZKOU HODNOTOU
Predmet zákazky:

Zníženie energetickej náročnosti budov Spojenej školy
internátnej – projektová dokumentácia
Postup zadávania podlimitnej zákazky v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a v zmysle Príručky k procesu verejného obstarávania pre OP KaŽP– zákazka
s nízkou hodnotou s PHZ nad 5 000 €

Zákazka s nízkou hodnotou s PHZ nad 5 000 €
________________________________________________________________________________________________

Časť I.
Všeobecné informácie
1. Identifikácia obstarávateľskej organizácie
Názov: Spojená škola internátna Tornaľa
IČO: 00633577
Sídlo: Mierová 49, Tornaľa
Krajina: Slovenská republika
Kontaktná osoba: Ing. Stanislav Rízek
Telefón: 0911733111
E-mail: rizek@externeobstaravanie.sk
Internetová stránka: www.ssitornala.sk

2. Predmet prieskumu trhu
2.1

Názov predmetu prieskumu trhu je: Zníženie energetickej náročnosti budov Spojenej
školy internátnej – projektová dokumentácia.

2.2

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre plánovanú realizáciu
opatrení na úsporu energie pre verejné subjekty na štátnej, regionálnej a miestnej úrovni, za
účelom optimálneho využívania finančných prostriedkov Európskych štrukturálnych fondov
(EŠIF) programového obdobia 2014 - 2020. Podrobný popis predmetu zákazky je súčasťou
týchto súťažných podkladov Nakoľko sa nejedná o bežne dostupné služby, ale o špecifické,
vychádzajúce z konkrétnych stavebných prác a nie je možné ich všeobecne špecifikovať
nebude použité Elektronické trhovisko ani elektronická aukcia.

2.3

Kód predmetu zákazky podľa platných klasifikácií.
Spoločný slovník obstarávania (CPV): 71.00.00.00-8

2.4

Predpokladaná hodnota zákazky je 23 750,- EUR bez DPH.

3.

Komplexnosť dodávky

3.1 Požiadavka na komplexnosť ponuky: požaduje sa ponuka na celý predmet zákazky

4.

Zdroj finančných prostriedkov

4.1 Predmet zákazky bude financovaný z nenávratného finančného príspevku OP KŽP a z
rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa.

5.

Miesto a termín plnenia

5.1

Miesto alebo miesta dodania predmetu zákazky: Spojená škola internátna Tornaľa.

5.2

Trvanie zmluvy alebo lehota na skončenie dodávky: predpokladaná doba trvania
poskytovania služby je 5 mesiacov. Uchádzači musia túto skutočnosť zohľadniť pri príprave
svojej ponuky.

6.

Variantné riešenia

6.1

Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie.
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6.2

7.

Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do
vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.

Obsah ponuky

7.1

Ponuka sa predkladá elektronickou
rizek@externeobstaravanie.sk.

7.2

Ponuka musí obsahovať:

poštou

(mailom)

na

kontaktnú

adresu:

1.

identifikačné údaje uchádzača: obchodný názov; adresa sídla uchádzača alebo
miesto podnikania; meno, priezvisko a funkcia štatutárneho zástupcu (štatutárnych
zástupcov) uchádzača; IČO;

2.

potvrdenie o oprávnenosti vykonávať predmet zákazky (doložením osvedčenia o
odbornej spôsobilosti na výkon činnosti autorizovaného architekta/projektanta
zápisom v Slovenskej komore architektov, resp. ekvivalent, t.j. Osvedčenie SKSI o
vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných
architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov,
resp. obdobné osvedčenie vydané v krajine EÚ, ktorý zodpovedá predmetu zákazky).

3.

cenovú ponuku na predmet prieskumu trhu. Navrhovaná zmluvná cena bude uvedená
v eurách. Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“),
navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:
i. navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
ii. sadzba DPH a výška DPH,
iii. navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na
skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní. Doporučujeme vyplniť a zaslať priložený
formulár „Návrh na plnenie kritérií“.

8. Lehota na predkladanie ponúk
8.1

Ponuky je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk. Lehota na predkladanie ponúk
uplynie dňa 02.10.2017 o 10:00 hod.

9.

Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky

9.1

Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne
do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

9.2

Doplnenie alebo zmenu ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky
na základe písomnej žiadosti uchádzača, zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky alebo
doručenej osobne uchádzačom alebo splnomocnenou osobou uchádzača a doručením novej
ponuky v lehote na predkladanie ponúk.

doplniť,

zmeniť

alebo

odvolať

10. Hodnotenie ponúk
10.1 Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za dodanie predmetu zákazky
vrátane DPH.
10.2 Úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma.
10.3 Neúspešnému uchádzačovi sa oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky.
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11. Uzavretie zmluvy
11.1 S úspešným uchádzačom bude zmluva uzavretá v lehote viazanosti ponúk, to je najneskôr
do 31.12.2017. Zmluvné podmienky si dohodnú verejný obstarávateľ a úspešný uchádzač po
ukončení procesu VO.
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B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre plánovanú realizáciu opatrení
na úsporu energie pre verejné subjekty na štátnej, regionálnej a miestnej úrovni, za účelom
optimálneho využívania finančných prostriedkov Európskych štrukturálnych fondov (EŠIF)
programového obdobia 2014 - 2020.
Predmet zákazky je zadefinovaný aj metodickými usmerneniami podľa vyššie uvedenej výzvy (v
rozsahu oprávnených aktivít a výdavkov).
Stavebné objekty:
SO01 – škola OUi
SO02 – školské dielne
SO03 – školská jedáleň
1.

Zníženie energetickej náročnosti budovy Spojenej školy internátnej – škola OUi,
Mierová 24/49, Tornaľa
Obsah projektovej dokumentácie

Stavebná časť:
-

Zateplenie obvodových stien, stropu nad podchodom, zateplenie strechy, terás, zateplenie
podláh-nové vrstvy
Výmena otvorových konštrukcii jestvujúcich cca 13% na okná s izolačným trojsklom,
vnútorné, vonkajšie parapetné dosky)
Nové parapetné dosky jestv. plastových okien ( po zateplení stien)
Riešenie odvodu dažďovej vody od budovy.
Oprava vnútorných omietok stien a stropov 30% a nová maľba vnútorných stien a stropov

Kúrenie a plynoinštalácia:
-

Návrh novej plynovej kotolne, rozvodov vykurovania a vykurovacích telies
Meranie, riadenie a regulácia spotreby energie: hydraulické vyváženie vykurovacej sústavy,
Návrh plynovej prípojky

Elektroinštalácia:
- Celková rekonštrukcia elektrickej sústavy t.j. nové rozvody- zásuvkové, svetelné – na
všetkých podlažiach, výmena svietidiel- posúdenie osvetlenia podľa platných predpisov,
rekonštrukcia bleskozvodu
- Meranie a regulácia ÚK
Tepelnotechnický posudok
Statický posudok
Protipožiarne zabezpečenie objektu na zmeny
Rozpočet s výkazom výmer, súťažné podklady
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2.

Zníženie energetickej náročnosti budovy Spojenej školy internátnej – školské dielne,
Mierová 70/143, Tornaľa
Obsah projektovej dokumentácie

Stavebná časť:
-

Zateplenie obvodových stien, strechy (podlaha nevykurovaného podstrešného priestoru
s výmenou plechovej krytiny), zateplenie podláh-nové vrstvy
Odstránenie vzlínajúcej vlhkosti stien- podrezávaním
Výmena otvorových konštrukcii (okien, dverí na izolačné, vnútorné, vonkajšie parapetné
dosky)
Riešenie odvodu dažďovej vody od budovy.
Oprava vnútorných a vonkajších omietok 30% a nová maľba vnútorných stien a stropov
Riešiť bezbariérový vstup

Kúrenie a plynoinštalácia:
-

Návrh novej kotolne, rozvodov vykurovania a vykurovacích telies
Meranie, riadenie a regulácia spotreby energie: hydraulické vyváženie vykurovacej sústavy,
Návrh plynovej prípojky

Elektroinštalácia:
- Celková rekonštrukcia elektrickej sústavy t.j. nové rozvody- zásuvkové, svetelné – 1.NP,
suterén, výmena svietidiel- posúdenie osvetlenia podľa platných predpisov, rekonštrukcia
bleskozvodu
- Meranie a regulácia ÚK
Tepelnotechnický posudok
Statický posudok
Protipožiarne zabezpečenie objektu na zmeny
Rozpočet s výkazom výmer, súťažné podklady

3.

Zníženie energetickej náročnosti budovy Spojenej školy internátnej – školská jedáleň,
Hurbanova 615/11, Tornaľa
Obsah projektovej dokumentácie

Stavebná časť:
-

Zateplenie obvodových stien, strechy (podlaha nevykurovaného podstrešného priestoru
s výmenou keramickej krytiny), zateplenie podláh-nové vrstvy
Odstránenie vzlínajúcej vlhkosti stien- podrezávaním
Výmena otvorových konštrukcii (okien, dverí na izolačné, vnútorné, vonkajšie parapetné
dosky)
Riešenie odvodu dažďovej vody od budovy.
Oprava vonkajších a vnútorných omietok 30% a nová maľba vnútorných stien a stropov
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-

Riešiť bezbariérový vstup

Kúrenie a plynoinštalácia:
- Návrh novej plynovej kotolne, rozvodov vykurovania a vykurovacích telies
- Inštalácia slnečných kolektorov na prípravu teplej vody
- Inštalácia vetracieho zariadenia s rekuperáciou v kuchynskej prevádzke
- Meranie, riadenie a regulácia spotreby energie: hydraulické vyváženie vykurovacej sústavy,
- Rozšírenie jestvujúcej plynoinštalácie
Elektroinštalácia:
- Celková rekonštrukcia elektrickej sústavy t.j. nové rozvody- zásuvkové, svetelné – 1.NP,
suterén, výmena svietidiel- posúdenie osvetlenia podľa platných predpisov, rekonštrukcia
bleskozvodu
- Meranie a regulácia ÚK
Tepelnotechnický posudok
Statický posudok
Protipožiarne zabezpečenie objektu na zmeny
Rozpočet s výkazom výmer, súťažné podklady

Počet papierových zväzkov PD 6 ks, 1x vo formáte projekt PDF, rozpočet a zadanie xls.
Podkladom bude energetický audit budov.
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NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ
Uchádzač / skupina dodávateľov

Kritérium na vyhodnotenie ponúk

Je uchádzač platiteľom DPH?

1.NAJNIŽŠIA CENA

ÁNO

NIE

Hodnota kritérií
Ponúkaná cena za celý rozsah
predmetu zákazky v € s DPH

V ........................., dňa ...............

Podpisy:
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