
                    
                       Základná škola Ružová dolina 

Ružová dolina č. 29, 821 09 Bratislava  
 

 

     
 
 

 
 

   
 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY 
 

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) na  

 

Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu  výmenníkovej stanice tepla 

v budove Základnej školy Ružová dolina 29, Bratislava 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov: Základná škola Ružová Dolina 
Sídlo: Ružová dolina č. 29 
PSČ: 821 09   
Mesto/obec: Bratislava   
Štát: Slovenská republika  
IČO: 31748180 
Telefón: 02 / 53 41 32 78 
Kontaktné osoby: RNDr. Anna Tomčaniová 
                             e-mail: tomcaniova.zsrd@gmail.com 
 
                             Ing. Jaroslav Adamát 
                             Telefón : 02/ 48284473,  +421 908 797 128 
                              e-mail: jaroslav.adamat@ruzinov.sk 
 

2. Typ zmluvy 
      Zmluva podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka 
 
3. Miesto dodania predmetu zákazky: 

Miestny úrad Mestskej časti Bratislava – Ružinov, Ing. Jaroslav Adamát 
 
4. Podrobný popis predmetu zákazky a jeho rozsah: 

Predloženie cenovej ponuky na vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie  na 
vybudovanie novej výmenníkovej stanice tepla v budove Základnej školy Ružová dolina 29, 
Bratislava v stupni pre realizáciu stavby s prispôsobením aktuálnemu stavu. 
Dokumentácia bude spracovaná v slovenskom jazyku v mierkach prevažne 1:100 a l:50. 
Odovzdaná bude v 7 sadách + jedna digitálna verzia vo formáte PDF a DWG a bude 
zohľadňovať všetky požiadavky odberateľa na jej formálne členenie.   
Súčasťou projektovej dokumentácie bude výkaz výmer a prehľad rozpočtových nákladov. 
Projektové riešenie je nutné prekonzultovať so zainteresovanými inštitúciami.       
 
Výmenníková stanica je zásobovaná teplom z centrálneho zdroja prevádzkovaného 
Bratislavskou teplárenskou, a.s. Bratislava. Primárnym médiom je horúca voda. 
Na základnej škole boli v roku 2010 vymenené okná za plastové. Objekt je  hydraulicky 
a termostaticky vyregulovaný. Z výmenníkovej stanice tepla je vykurovaná aj Stredná odborná 
škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča na Sklenárovej ul. č.1 Tento objekt nemá 
vymenené okná ani nie je vyregulovaný. 

 
5. Obhliadka priestoru: 

Obhliadka sa uskutoční v termíne: 
 Dňa 29.1. 2014  o 11.00 hod.     
 Požiadavky na obhliadku adresujte 28 1.2014 do 15:00 hod na e-mailovú adresu:   
jaroslav.adamat@ruzinov.sk, Uchádzač v požiadavke uvedie telefonický kontakt.  
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6. Doplňujúce informácie: 

      Pre doplnenie informácii potrebných na spracovanie návrhu cenovej ponuky je 
nevyhnutné, aby sa uchádzač zúčastnil obhliadky  dotknutých priestorov. Ponuky 
záujemcov, predložené bez  obhliadky budú vylúčené z procesu obstarávania. Náklady 
spojené s obhliadkou priestorov znáša v plnej výške uchádzač. 

 
7. Uplynutie lehoty na predkladanie ponúk.  

Dňa 4.2.2014  do  10.00 hod.. 
Ponuky doručovať na e-mailovú adresu: jaroslav.adamat@ruzinov.sk 
Do predmetu správy napísať: “ Ponuka na projektovú dokumentáciu OST ZŠ RD“ 

 
8. Lehota na dodanie predmetu zákazky: 

Do 30 dní od  podpísania zmluvy  
 
9. Kritéria na hodnotenie ponúk: 

9.1.Kritériá na hodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia 
9.1.1   Ponuky sa vyhodnocujú na základe najnižšej ceny  
 
Po určení poradia na základe predložených ponúk v papierovej podobe, verejný  obstarávateľ  
vyzve elektronickými prostriedkami súčasne všetkých uchádzačov na predloženie nových  
cien v elektronickej  aukcii.  

 
10. Požadované doklady 
              -  doklad o oprávnení podnikať v projekčnej činnosti 

-  zoznam zrealizovaných troch  zákaziek podobného charakteru a rozsahu ako je 
predmet obstarávania za posledné tri roky. 

 
 
                                                                                                             
 
Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritérií  
 
 
 

................................... 
RNDr. Anna Tomčaniová 
       Riaditeľka školy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Príloha č. 1  
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NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ 

 
Identifikácia uchádzača (výplní uchádzač) 
 
a) Názov alebo obchodné meno uchádzača: 
 
 
b) Adresa sídlo alebo miesta podnikania: 
 
 
c) e-mail:                                                               tel. :  
 
 
d) IČO:                                                                  DIČ: 
 
 
e) Plnenie kritérií určených obstarávateľom na vyhodnotenie ponuky „Vypracovanie projektovej 

dokumentácie na rekonštrukciu  výmenníkovej stanice tepla v budove Základnej školy 
Ružová dolina 29, Bratislava 

 
Cena za dodanie celej zákazky v  €: 
 

Navrhovaná zmluvná 
cena bez DPH 20%  DPH 

Navrhovaná 
zmluvná cena 
vrátane DPH 

   
 
 
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedenie navrhovanú cenu celkom (vrátane DPH) a na 
túto skutočnosť v ponuke upozorní. 
 

 
 
   
_______________  dňa _______ 2013      
      
    
 

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

podpis štatutárneho orgánu uchádzača 
alebo 

člena štatutárneho orgánu alebo iného 
zástupcu uchádzača, oprávneného 

konať v mene uchádzača 
 
 
 

 


