
 

 

Spojená škola internátna, 010 08 Žilina, Fatranská 3321/22 

                                                                                                                     Vybraní adresáti  

 

 V Žiline, dňa 30.1.2020 

 

Vec: Výzva na určenie predpokladanej hodnoty zákazky                                                            

s možnosťou uzavretia Zmluvy o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie,            

na základe predložených ponukových cien a zjednodušených architektonických návrhov 

I. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov a sídlo: Spojená škola internátna, 010 08 Žilina, Fatranská 3321/22                                                                                                                                             

IČO:  36142131                                                                                                                                                             

DIČ:   2021441994                                                                                                                                                              

Kontaktná osoba: Ing. Magdalena Scheberová, poverená procesom verejného obstarávania                                                                                                                                                 

e-mail:  mscheberova@centrum.sk                                                                                                                                                  

telefón: 00421 904 214 255 

II. Názov zákazky: 

         “Architektonický návrh na úpravu dispozičného riešenia internátu nižšieho štandardu 

a vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby“ 

III. Opis predmetu zákazky: 

CPV: kód predmetu zákazky zo spoločného slovníka obstarávania (CPV) 

             45214700-7 Stavebné práce na stavbe budov internátov                                                                

             45311100-2 Elektroinštalačné práce v obytných budovách 

45330000-9 Kanalizačné a sanitárne práce 

 

Opis predmetu zákazky: 

Verejný obstarávateľ týmto prieskumom trhu potrebuje zistiť predpokladanú hodnotu 

zákazky  “Architektonický návrh na úpravu dispozičného riešenia internátu nižšieho 

štandardu a vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby“  

a zároveň  možnosť uzavrieť Zmluvu o dielo na úpravu dispozičného riešenia internátu pre 

cca 20  študentov  v priestoroch Spojenej školy internátnej v Žiline, Fatranská 3321/22 



 

 

s uchádzačom, ktorý predloží najvhodnejšie riešenie v súlade s Vyhláškou Ministerstva 

zdravotníctva SR, platnej od 1. 10. 2016, konkrétne príloha č. 5 

Príloha č. 5 k vyhláške č. 259/2008 Z. z. 

POŽIADAVKY NA UBYTOVACIE ZARIADENIA Tabuľka č. 8: Požiadavky na plochu izby 

ubytovacích zariadení, ktoré sú uvedené v § 1 ods. 2 písm. i) a j) a pre zariadenia 

opatrovateľskej služby a rehabilitačné strediská, počet izieb v ubytovacích bunkách, počet 

ubytovaných a základné vybavenie izby 

Druh ubytovacieho zariadenia Školské internáty, účelové zariadenia na ubytovanie 

študentov vysokých škôl: 

- plocha jednoposteľovej izby najmenej 8 m2,  

- plocha viacposteľovej izby najmenej 10 m2  

- plocha viacposteľovej izby na jedného ubytovaného najmenej 6 m2 (na každého 

ďalšieho 5 m2) 

- v izbe najviac 3 ubytovaní                                                                                                            

Základné vybavenie izby:  

stále lôžko pre každého ubytovaného                                                                                                            

nočný stolík  s nočnou lampou                                                                                                                                                             

spoločný stôl v každej izbe                                                                                                                   

stolička pre každého ubytovaného                                                                                                

jednodielna skriňa pre každého ubytovaného                                                                              

nástenný vešiak                                                                                                                                             

nádoba na odpadky 1/izba                                                                                                                                                                                                 

zrkadlo 1/izba                                                                                                                       

Súčasťou tejto Výzvy je pôdorys internátu a priľahlých miestností, legenda miestností s ich 

plochou a rozmermi 

Prestavba sa požaduje zrealizovať v nasledovných miestnostiach: 

101/P1, 102/P1, 103/P1, 118/P1, 119/P1, 120/P1, 121/P1, 122/P1, 123/P1, 124/P1, 

125/P1, 126/P1, 127/P1, 128/P1, 129/P1  

Požiadavky na vnútorné úpravy: 

- zmena vchodu do priestoru internátu (pavilón P1) 

- samostatný vchod do každej izby (vyriešiť pozdĺžnou komunikačnou chodbou medzi 

izbami) 

- dostupnosť sociálnych zariadení z každej izby bez komunikačných obmedzení 

- zmena vnútorného dispozičného riešenia 

- vodoinštalačné práce (včítane zmeny umiestnenia sociálnych zariadení) 



 

 

- elektroinštalačné práce súvisiace so zmenou dispozičného riešenia internátu 

- požiadavka na inštaláciu vzduchotechniky do sociálnych zariadení 

- požiarne zabezpečenie objektu internátu 

- požiadavka  na vytvorenie spoločnej kuchynky pre ubytovaných  

- požiadavka na vytvorenie spoločenskej miestnosti 

Požadovaná kapacita internátu: cca 20 osôb (chlapci aj dievčatá) 

Zvláštna požiadavka:  1  sociálne zariadenie spĺňajúce kritériá bezbariérového prístupu  

Požadovaný termín vypracovania projektovej dokumentácie úspešným uchádzačom:                                                         

do 5/2020 

Obhliadka objektu: 

Verejný obstarávateľ umožňuje obhliadku dispozičného riešenia súčasného internátu                         

dňa 7. 2. 2020 o 9:00 hod – žiadame telefonicky oznámiť záujem o obhliadku u pani             

Ing. Lieskovanovej, tel.kontakt: 041/5654906 alebo 0911399211 

V. Podmienky účasti 

Verejný obstarávateľ vás oslovuje za účelom  predloženie cenovej ponuky na určenie 

predpokladanej hodnoty zákazky, na základe údajov uverejnených v Obchodnom registri 

SR/Živnostenskom registri, v ktorom máte v predmete podnikania uvedené činnosti totožné 

s predmetom tejto zákazky.  

Verejný obstarávateľ nepožaduje predloženie dokladu v súlade s § 32 ods. (1), písm. e) a f)  

Podmienkou účasti je:                                                                                                                                                  

Predložiť v lehote na predkladanie ponúk, ponuku podľa bodu VIII. Obsah ponuky 

VIII. Obsah ponuky 

1. Vyplnený súhrnný formulár – Príloha č. 1 

2.  Zjednodušený architektonický návrh dispozičného riešenia internátu -  vypracovaný na 

základe opisu predmetu zákazky a disponibilného pôdorysu 

IX. Predkladanie ponúk 

Ponuku je potrebné doručiť na adresu uvedenú v bode IX. 1. Miesto predkladania ponúk, 

v lehote na predkladanie ponúk v uzavretom obale s uvedením obchodného mena a sídla 

podnikania uchádzača. 

Obal ponuky musí byť označený textom: „prieskum trhu“ , názov zákazky „Internát“, 

a formulkou „neotvárať“. 

Ponuka doručená po lehote na predkladanie ponúk, sa vráti uchádzačovi neotvorená. 



 

 

1. Miesto predkladania ponúk      

Poštou, kuriérom na adresu verejného obstarávateľa 

alebo osobne:  

Spojená škola internátna, Fatranská 3321/22,  010 08 Žilina 

alebo e-mailom na adresu: 
ekonomicke@ssiza.sk 

 tak aby boli doučené v lehote podľa bodu 2. 

2. Lehota na predkladanie ponúk                                                                                                                              

Deň, mesiac, rok a hodina: 20. 02. 2020 (štvrtok), do 10:00 hod 

Na základe predložených cenových ponúk bude určená predpokladaná hodnota zákazky 

„Architektonický návrh na úpravu dispozičného riešenia internátu nižšieho štandardu 

a vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby“. 

Zároveň sa bude komisia menovaná riaditeľkou školy, zaoberať predloženým zjednodušeným 

architektonickým návrhom, ktorý sa bude vyhodnocovať čo do účelnosti a vhodnosti 

navrhovaného dispozičného riešenia internátu umiestneného v určených priestoroch 

pavilónu P1 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na možnosť, na základe predložených ponúk, 

zároveň uzavrieť Zmluvu o dielo na predmetnú zákazku. 

6.  Ďalšie informácie                                                                                                                               

Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi bude sa 

uskutočňovať elektronicky a v listinnej podobe. Príjemca elektronickej pošty je povinný 

potvrdiť  prijatie pošty elektronicky. 

 

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

                                                                                        Ing. Mária Valjašková, riaditeľka školy 

 

 

Prílohy:    Príloha č. 1 k Výzve – k vyplneniu a predloženiu do ponuky 

                  Pôdorys objektu internátu 

                  Legenda miestností  (Pavilón P1) 

                   

                                                                       

mailto:ekonomicke@ssiza.sk


 

 

Príloha č. 1 k Výzve 

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ : cena za predmet zákazky 

  

       

 

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

Názov a sídlo uchádzača resp. skupiny uchádzačov (vymenujete všetkých členov skupiny uchádzačov) 

 

 

 

 

 

Predmet  zákazky      

 

 

Eur bez DPH 

 

Eur s DPH 

          “Architektonický návrh na úpravu 

dispozičného riešenia internátu nižšieho 

štandardu a vypracovanie projektovej 

dokumentácie pre realizáciu stavby 

  

 

Je uchádzač platiteľom DPH? 

 

 ÁNO 1) 

 NIE  1)   

  

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

 

 

 

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

  Čitateľné  Meno, priezvisko a podpis osoby oprávnenej podpisovať ponuku v mene uchádzača 

  

 

Pokiaľ ponuka je podpisovaná osobou splnomocnenou na zastupovanie oprávnenej osoby uchádzača,  

súčasťou ponuky musí byť  originál alebo overená fotokópia splnomocnenia tejto osoby na takýto úkon.  

  

  

  

 1) Nehodiace sa prečiarknit 

 


