Ministerstvo obrany SR
Agentúra správy majetku
Č. ASM-424-5/2017

Bratislava 12. apríla 2017

Výzva na predloženie cenovej ponuky
pri zadávaní zákazky podľa § 117 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pre zabezpečenie zhotoviteľa projektovej
dokumentácie.
1. Identifikácia verejného obstarávateľa (adresa)
Verejný obstarávateľ
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
IČO: 308 455 72
IČ DPH:SK2020947698
Webová stránka: www.mosr.sk
Poverená procesom verejného obstarávania je:
Agentúra správy majetku, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava
Ing. Ivan IŠTVÁNFFY EUR ING - riaditeľ
Kontaktné osoby pre veci:
Organizačné: Ing. Alena ŠIMKOVÁ, tel. 0960/327 517,
e-mail: alena.simkova@mod.gov.sk
Technické : Ing. Milan ŠTAFFEN, tel. 0960/327 512; e-mail: milan.staffen@mil.sk.
Ing. Jozef KINIER, tel. 0960/317 111; e-mail: jozef.kinier@mil.sk.
2. Predmet zákazky
„Bratislava, Kutuzovove kasárne, b. č. 151 – vybudovanie presklenej steny“ projektová dokumentácia, ev. zn. TZ-42-14-1701
Spoločný slovník obstarávania (CPV): 71200000-0 Architektonické a súvisiace služby
3. Opis predmetu zákazky:
Vybudovanie novej presklenej steny v dotknutých priestoroch chodby miestnosť č. 1.12
a bufetu miestnosť č. 1.22 administratívnej budovy č. 151 o celkovej dĺžke cca 9 m
a konštrukčnej výške 3,8 m. Na presklenie využiť bezpečnostné pieskované sklo do
výšky 2,0 m s motívom. V presklení zabezpečiť vstupný otvor do bufetovej časti podľa
priloženého pôdorysu I.NP (príloha č.4). Jedná sa o atypický interiérový prvok, pre
ktorý je potrebné navrhnúť dispozičné a technické riešenie s dôrazom na ukotvenie.
Administratívna budova sa nachádza na majetkovo a právne vysporiadanom pozemku
v prospech MO SR, LV č. 1403, parcela číslo 11700/1, katastrálne územie Bratislava –
Nové Mesto.
Predmetom objednávky bude dodanie zákazky v rozsahu:
- Projektová dokumentácia presklenej steny za účelom ohlásenia drobnej stavby.
- Zameranie.
- Statické posúdenie.
- Rozpočet a výkaz výmer.
- Inžinierska činnosť (IČ).
- Autorský dohľad (AD).
Bližšia špecifikácia pre zabezpečenie projektových prác je zapracovaná v technických
podmienkach verejného obstarávateľa, ktoré sú súčasťou tejto výzvy.
4. Miesto dodania: Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Za kasárňou 3,
832 47 Bratislava.
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5. Typ zmluvného vzťahu: Objednávka podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v znení neskorších predpisov.
6. Termín dodania: začiatok realizácie: do 3 dní od nadobudnutia účinnosti
objednávky, dodanie predmetu zákazky: do 45 dní od začiatku realizácie.
7. Lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob doručenia
7.1 Uchádzač vloží svoju ponuku do samostatnej nepriehľadnej obálky. Obálka ponuky
musí byť uzatvorená prípadne zabezpečená proti nežiaducemu otvoreniu a označená
údajmi :
a) adresa verejného obstarávateľa (podľa bodu 7.2 tejto výzvy)
b) adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesto podnikania)
c) označenie: „SÚŤAŽ - NEOTVÁRAŤ“
d) heslo:
„Bratislava, KK – vybudovanie presklenej steny“ - PD
7.2 Ponuku je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa :
a) poštou: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava
b) osobne (kuriér): Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku (II. Posch. – podateľňa,  0960 327 528)
Za kasárňou 3
832 47 Bratislava
7.3 Lehota na predkladanie ponúk uplynie: dňa 25. apríla 2017 o 10,30 hod.
8. Vyhodnotenie ponúk
8.1 Otváranie ponúk sa uskutoční na mieste: Agentúra správy majetku, Za kasárňou 3,
832 47 Bratislava, II. poschodie, miestnosť č. 216.
8.2 Dátum otvárania ponúk: dňa 25. apríla 2017 o 11,00 hod.
Na otváraní obálok s ponukami sa umožňuje účasť uchádzačom, ktorí predložili
ponuku v lehote na predkladanie ponúk, pričom každý štatutárny zástupca uchádzača
preukáže svoju totožnosť pred otváraním obálok občianskym preukazom alebo iným
hodnoverným dokladom.
8.3 Predpokladaná hodnota zákazky: 786,00 € bez DPH.
8.4 Kritérium na hodnotenie ponúk: najnižšia cena.
8.5 Spôsob vyhodnotenia ponúk: Komisia pridelí poradie od najnižšej ceny po najvyššiu.
Úspešným sa stane uchádzač, ktorého vyhodnotená ponuka bude obsahovať
najnižšiu cenu celkom s DPH.
V prípade, že cenové ponuky presiahnu predpokladanú hodnotu zákazky, verejný
obstarávateľ si vyhradzuje právo označiť ponuky za neprijateľné a ak ani jedna ponuka
nebude prijateľná, vyhradzuje si právo zrušiť túto súťaž.
9. Podmienka účasti – predloženie dokladov:
9.1 Osobné postavenie:
Aktuálny doklad o oprávnení podnikať (s predmetom činnosti súvisiacim na
vykonanie požadovaných projektových prác) - napr. výpis zo živnostenského alebo
obchodného registra, alebo potvrdenie zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov
podľa § 152 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. Pri predložení ponuky uchádzač predloží len neoverenú
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fotokópiu dokladu.
9.2 Odborná spôsobilosť:
Doklad o odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných
architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, v
rozsahu: Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb. Pri predložení ponuky uchádzač
predloží len fotokópiu dokladu.
10. Požiadavky na predloženie cenovej ponuky
Uchádzač predloží iba jednu cenovú ponuku. Uchádzač do ceny zahrnie všetky
náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s uskutočnením projektových prác (napr.
priamy materiál, priame mzdy, zisk, atď.).
Cena za predmet zákazky bude stanovená dohodou a spracovaná v súlade s
ustanoveniami zákona číslo 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov.
Cenová ponuka musí byť spracovaná podľa neoddeliteľnej prílohy č. 1 k tejto výzve.
Ponúknutá cena musí byť uvedená v menovej jednotke EURO.
Ak uchádzač nie je platcom DPH uvedie navrhnutú cenu celkom. Uchádzač
upozorní na túto skutočnosť v ponuke označením: „Nie som platca DPH“. Ak sa
uchádzač v priebehu plnenia zmluvy stane platcom DPH verejný obstarávateľ nebude
na túto skutočnosť prihliadať.
11.
11.1
11.2
11.3

Obsah ponuky
Doklady podľa bodu 9. tejto výzvy.
Cenová ponuka spracovaná podľa bodu 10. tejto výzvy.
Prehlásenie uchádzača, že súhlasí so všetkými podmienkami uvedenými v tejto
výzve. Prehlásenie uchádzača bude spracované a predložené podľa prílohy č. 2 k tejto
výzve. Uchádzač predkladá cenovú ponuku a prehlásenie podpísané štatutárnym
zástupcom uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať v mene uchádzača.

12. Požadované technické a obchodné podmienky predmetu zákazky
Technické a obchodné podmienky stanovené verejným obstarávateľom sú zverejnené
v prílohe č. 3 tejto výzvy a budú súčasťou objednávky.
13. Ďalšie informácie
13.1 Verejný obstarávateľ na vyhodnotenie ponúk zriadi trojčlennú komisiu.
Dorozumievanie medzi komisiou a uchádzačmi v priebehu vyhodnocovania ponúk sa
bude uskutočňovať elektronicky, emailom, poštou.
13.2 Všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa budú vyhodnocovať, bude oznámený
výsledok vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa
prijíma, neúspešnému uchádzačovi sa oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia
jeho ponuky.
13.3 Úspešnému uchádzačovi bude vystavená a zaslaná objednávka, ktorá nesmie byť
v rozpore s technickými a obchodnými podmienkami (príloha č. 3 k výzve)
a úspešnou ponukou.
13.4 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vystaviť objednávku uchádzačovi
umiestnenému ako druhý v poradí, ak z rôznych dôvodov nedôjde k dohode
s úspešným uchádzačom, vrátane neposkytnutia súčinnosti potrebnej na vystavenie
objednávky. Ak nedôjde k dohode ani s uchádzačom, ktorý je umiestnený ako
druhý v poradí, môže verejný obstarávateľ vystaviť objednávku uchádzačovi, ktorý je
umiestnený ako tretí v poradí.
13.5 Obhliadka: záujemcovi sa odporúča vykonať obhliadku staveniska a jeho okolia tak,
aby si sám overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre
prípravu spracovania ponuky. Obhliadka sa uskutoční dňa 21. apríla 2017. Zraz
3

bude o 9,00 hod. pred vstupom do areálu Kutuzovových kasární, Kutuzovova 8,
Bratislava.
Kontaktné osoby:
Ing. Milan ŠTAFFEN, tel. 0960/327 512; e-mail: milan.staffen@mil.sk.
Ing. Jozef KINIER, tel. 0960/317 111; e-mail: jozef.kinier@mil.sk.
13.6 Všetky náklady uchádzačov spojené s účasťou v tomto postupe zadávania zákazky si
uchádzači hradia v plnej výške.
14.
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5

Dôvody zrušenia zadávania zákazky
Nebola predložená ani jedna ponuka.
Ani jeden z uchádzačov nesplnil podmienky výzvy.
Ani jedna z predložených ponúk nevyhovuje požiadavkám verejného obstarávateľa.
Zmenili sa okolnosti za, ktorých bola výzva zverejnená.
Bola doručená len jedna ponuka.

Prílohy :
č.1 - špecifikácia projektových prác na vypracovanie cenovej ponuky – 1 list
č.2 - prehlásenie uchádzača – 1 list
č.3 - technické a obchodné podmienky – 2 listy
č.4 - pôdorysu I.NP – 1 list

Ing. Ivan IŠTVÁNFFY EUR ING
riaditeľ
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Príloha č. 1 k výzve č. ASM-424-5/2017
Špecifikácia projektových prác na vypracovanie cenovej ponuky na zákazku:
„Bratislava, KK, b. č. 151 – vybudovanie presklenej steny“
Uchádzač: ........................................................................
Adresa: ............................................................................
IČO:..................................................
Kontaktná osoba : .............................................................................................................
 .................................................................

e-mail ........................................................

Cena za zameranie, projektovú dokumentáciu za účelom ohlásenia drobnej stavby:
Hodinová sadzba
Počet
Kategória práce
v EUR bez DPH
kalkulovaných
hodín
vysokokvalifikované koncepčné práce
veľmi náročné a koncepčné práce
náročné práce
menej náročné práce
pomocné práce
Cena bez DPH v EUR :
............... €

Spolu

Cena za inžiniersku činnosť k PD :
Kategória práce

Hodinová sadzba
v EUR bez DPH

Počet
kalkulovaných
hodín

Spolu

Hodinová sadzba
v EUR bez DPH

Počet
kalkulovaných
hodín

Spolu

vysokokvalifikované koncepčné práce
veľmi náročné a koncepčné práce
náročné práce
menej náročné práce
pomocné práce
Cena bez DPH v EUR :
............... €
Cena za autorský dohľad :
Kategória práce
vysokokvalifikované koncepčné práce
veľmi náročné a koncepčné práce
náročné práce
menej náročné práce
pomocné práce
Cena bez DPH v EUR :
............... €
Celková rekapitulácia ceny:
Cena za dielo celkom bez DPH
.......................€
DPH 20%
.......................€
Cena za dielo celkom vrátane DPH .......................€
.....................................................................
podpis štatutárneho zástupcu uchádzača
(odtlačok pečiatky)
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Príloha č. 2 k výzve č. ASM-424-5/2017
Prehlásenie uchádzača
Súhlasím so všetkými podmienkami uvedenými vo výzve č. p. ASM-424-5/2017 na
predloženie cenovej ponuky pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 ods. 1
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákazka:
„Bratislava, Kutuzovove kasárne, b. č. 151 – vybudovanie presklenej steny“- PD

..............................................................
podpis štatutárneho zástupcu uchádzača
(odtlačok pečiatky)
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Príloha č. 3 k výzve č. ASM-424-5/2017

1.

Podkladom pre plnenie predmetu objednávky je vymedzenie predmetu zákazky uvedené
vo výzve č. ASM-424-5/2017 na predloženie cenovej ponuky pri vyhlásení verejného
obstarávania v časti Opis predmetu zákazky. Technické údaje uvedené v týchto podkladoch
je zhotoviteľ povinný si overiť a prípadné odchýlky bezodkladne prerokovať s
objednávateľom.

2. Predmetom objednávky bude dodanie zákazky v rozsahu:
2.1 Zameranie skutkového stavu dotknutých priestorov v rozsahu potrebnom pre spracovanie
projektovej dokumentácie, statický výpočet, vypracovanie a dodanie projektovej
dokumentácie za účelom ohlásenia drobnej stavby, vrátane rozpočtu a výkazu výmer,
2.2 inžiniersku činnosť pri projektovej príprave drobnej stavby tým, že zabezpečí súhlasné
vyjadrenia a stanoviská k projektovej dokumentácii od všetkých dotknutých orgánov štátnej
a verejnej správy za účelom ohlásenia drobnej stavby,
2.3 autorský dohľad (ďalej len „AD“),
(ďalej len „dielo“).
3. Rozsah, obsah a spôsob splnenia predmetu zákazky:
3.1 Projektová dokumentácia drobnej stavby pre vybudovanie presklenej steny bude dodaná
v šiestich vyhotoveniach v písomnej forme. Súhrnný rozpočet s rekapituláciou nákladov
a položkový rozpočet stavby bude spracovaný v písomnej forme v dvoch vyhotoveniach,
výkaz výmer v štyroch vyhotoveniach. Projektová dokumentácia bude súčasne dodaná v troch
vyhotoveniach na CD nosičoch v programe pdf, vrátane výkazu výmer. Rozpočet v programe
Microsoft Excel 5,0/95 bude na samostatnom CD nosiči v troch vyhotoveniach.
Rozpočet bude spracovaný podľa objektovej skladby, pričom jednotlivé profesie nebudú
oceňované v súboroch, ale budú rozpísané len položkovite a to v matematickom slede.
Poradové čísla položiek sa v tej istej profesii nebudú opakovať. Jednotlivé položky v rozpočte
musia obsahovať poradové číslo, kód, popis, množstvo, mernú jednotku, jednotkovú cenu,
náklady spolu, hmotnosť, suť v tonách a to v rozsahu podľa typu položky. V prípade
vlastných položiek bude určených minimálne päť prvých miest kódu položky pre jej správne
zatriedenie v cenníku.
3.2 Inžinierska činnosť pri projektovej príprave stavby bude zabezpečená v zmysle sadzobníka
UNIKA 2017, bod 3.3. Súbor výkonov inžiniersko-projektových činností. Zhotoviteľ
prerokuje projektovú dokumentáciu so všetkými dotknutými orgánmi štátnej a verejnej správy
a ich prípadné pripomienky ako aj vyjadrenia objednávateľa zapracuje do projektu. Doklady
budú vložené vo výtlačku č. 1 v origináloch. V ostatných výtlačkoch budú tieto vložené ako
fotokópie.
3.3 AD zhotoviteľa projektu bude vykonávaný v rozsahu podľa prílohy č. 4 sadzobníka UNIKA
2017.
3.4 Technické a kvalitatívne podmienky navrhnutého diela musia zodpovedať platným
slovenským technickým normám, odborovým normám, normám platným pre jednotlivé práce
a konštrukcie. Všetky stavebné výrobky a materiály navrhované v projektovej dokumentácii
musia spĺňať vlastnosti stanovené zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri
výstavbe a pri užívaní stavby.
3.5 Pri spracovaní projektu stavby a v jeho zmenách zhotoviteľ zohľadňuje všeobecné zásady
prevencie týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa zákona o bezpečnosti
a ochrane zdravia pri práci, § 3 a § 4 nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z.. Hlavný inžinier
projektu stavby bude poverený na koordináciu dokumentácie z hľadiska BOZP.
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3.6 V priebehu realizácie projektových prác bude povinnosťou zhotoviteľa zvolať minimálne dve
technické rady, na ktorých bude zabezpečená kontrola riešenia projektových prác v procese
rozpracovanosti projektu v súlade s § 12 ods.1 písm. a) bod 2. zákona o verejných prácach.
4. Fakturácia a platobné podmienky:
4.1 Zhotoviteľ vystaví faktúru samostatne za plnenie uvedené v bode 2.1 a 2.2 týchto technických
podmienok do 15 dní po odovzdaní tejto časti diela objednávateľovi.
Zhotoviteľ vystaví faktúru samostatne za plnenie uvedené v bode 2.3 týchto technických
podmienok. Nárok na vystavenie faktúry za túto časť predmetu plnenia zhotoviteľovi vzniká
po ukončení realizácie diela. Výkon AD počas realizácie pred vykonaním fakturácie písomne
potvrdí stavebný dozor alebo iný písomne poverený zástupca objednávateľa.
4.2 Faktúra bude vystavená v zmysle § 71 a nasl. zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v znení neskorších predpisov a to do 15 dní odo dňa splnenia príslušnej časti
predmetu plnenia. Faktúra bude obsahovať minimálne údaje podľa § 74 zákona č. 222/2004
Z.z. Faktúra bude predložená objednávateľovi v troch výtlačkoch. Prílohou faktúry bude
doklad o dodaní príslušnej časti plnenia objednávateľovi.
4.3 Splatnosť faktúry je do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi. V prípade, že faktúra nebude
obsahovať uvedené náležitosti alebo bude inak nesprávna, objednávateľ ju vráti zhotoviteľovi
na prepracovanie. Lehota splatnosti v takom prípade začne plynúť odo dňa doručenia novej
faktúry objednávateľovi.
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Príloha č. 4 k výzve č. ASM-424-5/2017
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