MINISTERSTVO OBRANY SR
Úrad pre investície a akvizície
C. p. : UpIA-833-2/2017-0OSP

Výtlačok jediný!
počet listov:
Prílohy:

vÝzvn

NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
(Zákazka s nízkou hodnotou na poslrytnutie služby podl'a § ] ]7 zákona č. 343/20] 5 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoršíchpredpisov)

l.

Identifikácia verejného obstarávatel'a:

Názov:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, zastúpené:
Urad pre investície a akvizície
Sídlo:
Kutuzovova8,832 47 Bratislava
30845572
Kontaktná osoba: Mgr. Margaréta VILČEKOVÁ
Tel. číslo:
09601317647
E-mail:
margareta,vilcekova@mil.sk

tČo:

2.

Predmet zákazkyz
Názov predmetu zákazky: Bratislava, Vajnory
Spoločný slovník obstarávania

(CPV):

- rekonštrukcia nástupiska - PD

71250000-5 - Architektonické a inžinierske
služby adozor

Stručný opis predm etu zákazky :
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie
arealizáciu stavby - rekonštrukcia nástupnej plochy - Kasárne Vajnory, Podrobné
vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v Prílohe č. 1 - Opis predmetu zákazlql av
Prílohe č.2 tejto výzw - Protokol z overovacieho prieskumu staveniska.

3.

Druh a množstvo:

Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzači musia predložit' ponuku na celý
predmet zákazky podfa špecifikácie uvedenej v Prílohe č.l k tejto výzve - Opis predmetu
zákazley.

Predpokladaná

h

odn ota zákazky

:

Predpokladaná hodnota predmetu zákazky:14 000,00 bez DPH.

4.

Typ zmluvy:
zmluva o dielo.

5.

Miesto poskytnutia služby:
Ministerstvo obrany SR
Agentúra správy majetku
Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava
l19

Meno

a

priezvisko materiálového funkcionára zodpovedného za prevzatie predmetu

zákazky, telefónne číslo,faxové číslo,e-mailová adresa:
č.3|7 767, e-ma1l:jan.vrablik@mil.sk

Ing. Ján Vráblik, ě, t.327 558, fax
6.

Termín poskytnutia služby:
- požadovaný termín poskytnutia služby a dodania projektovej dokumentácie pre
stavebné konanie a realizáciu stavby vrátane kompletného rozpočtu avýkazu výmer,
plánu uživania verejnej práce, plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, a
zabezpeěenia inžinierskej činnosti - do 90 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti
zmluvy.
- autorský dohl'ad bude zhotovitef vykonávať počas výstavby, do termínu ukončenia
realizácie diela podťa zmluvy medzi objednávateťom a zhotovitel'om stavby.

7.

Lehota na predloženie cenovej ponuky a spdsob jej doručenia:
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 29.05.2017 o 08:30 hod.
l. Záujemca zašle ponuku v zmysle tejto výzw elektronicky na e-mailovú adresu:
mareareta.vilcekova@mil.sk, pričom do predmetu uvedie:
,,Bratislava, Vajnory - rekonštrukcia nástupiska - PD".
Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude zaradená do

vyhodnotenia ponúk.
8.

Vyhodnotenie ponúk:
Predpokladaný termín vyhodnotenia ponúk je do 3 pracovných dní odo dňa uplynutia
lehoty na predkladanie ponúk.

9.

Podmienky účasti:
Uchádzači predložia nasledovné doklady:
9.1. Kópiu dokladu o oprávnení poskytovat' službu, v ktorom musí byt' zapísaný
predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na poskytnutie služby vo vzt'ahu
k predmetu zákazky, ktorým móže byt':
9.1.1. aktuálne živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra
(predkladá fy zická osoba podnikatef , príspevko v á or ganizácia podnikateť),
9.1.2. aktuálny výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba
podnikateť, fyzická osoba podnikateť zapisaný v obchodnom registri),
9.1.3. iné než živnostenské oprávnenie, vydané podfa osobitných predpisov.

10.

Obsah ponuky:
U chádzaěi predlo žia požadované dokl ady nas ledovne

:

10.1. Kópiu dokladu o oprávnení poskytovat' službu podťa bodu 9.1 . tejto výTvy.
l0.2. Cenovú ponuku vyhotovenú podl'a nižšieuvedeného vzoru, pričom cena za
poskytnutie služby musí byt'uvedená v menovej jednotke Euro.
Ponúknutá cena musí byt'konečná a úplná vrátane všetkých nákladov spojených
s poskytnutím služieb v mieste plnenia. Ak uchádzač nie je platiteťom DPH uvedie
navrhovanú cenu celkom. Na skutočnost', že nie je platitel'om DPH upozorní
v ponuke označením:,§IE SOM PLATITELOM DPH". Ak sa uchádzač
túto skutočnost' prihliadať.

Cenová ponuka musí byt' podpísaná štatutárnym orgánom uchádzaěa, alebo
osobou oprávnenou konat' za uchádzača (v takom prípade oprávnenie konať musí
byt' doložené originálom, resp, overenou kópiou plnomocenstva).

vzoR

cenovei ponuky

Cenová ponuka na predmet zákazky:
,,Bratislava, Vajnory

- rekonštrukcia nástupiska - PD".

(ceny uvádzané na 2 desatinné miesta v EUR)

Uchádzač:
Adresa:

IČo:
IČ upn:

kontaktná osoba:
Tel. kontakt:
E-mail:

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie a realizáciu
stavby ,,Bratislava, Vajnory - rekonštrukcia nástupisla - PD".

l)

Cenazaprojektovú dokumentáciu pre stavebné konanie arealizáciu stavby, vrátane rozpočtu.

Kategória práce

Počet

Hodinová

Spolu cena

kalkulovaných

EUR

hodín

Yýška20%

sadzba
v EUR bez

bez DPH v

DPH v EUR

Hodinová

Spo|u cena

sadzba
v EUR bez

EUR

Yýška2OoÁ
DPH v EUR

Spolu cena
s

DPH

v EUR

DPH

vysokokval ifikované
koncenčnéoráce
vel'mi náročné a
koncepčné práce
náročnépráce

menej náročné práce
pomocne prace
Spolu:

2)

Cenazavypracovanie PÚVP aBOZP.

Kategória práce

Počet
kalkuIovaných
hodín

bez DPH v

Spolu cena
s DPH

v EUR

DPH

vysokokvalifikované
koncepčné práce
vefmi náročné a
koncepčné práce
náročné práce
menej náročné práce
pomocne prace
Spolu:

319

3)

Cena za inžiniersku činnosťpri projektovej príprave stavby pre stavebné konanie a reallzáciu
stavby v rozsahu súhlasných vyjadrení a stanovísk k projektovej dokumentácii od všetkých
dotknutých orgánov štátnej a verejnej správy za účelomvydania stavebného povolenia.
Počet

kalkulovaných

Kategória práce

Hodinová
sadzba

Spolu cena

bez DPH v

hodín

v EUR bez

EUR

Počet

Hodinová

Spolu cena

hodín

sadzba
v EUR bez

EUR

Yýška20%
DPH v EUR

Spolu cena
s

v

DPH

EUR

DPH

vysokokvalifikované

koncepčné práce
vel'mi náročné a
konceočnéoráce
náročné práce
mene| narocne prace
pomocne prace
Spolu:

4)

Cenaza autorský dolrl'ad.
kalkulovaných

Kategória práce

bez DPH v

Yýška20%
DPH v EUR

Spolu cena
s

DPH

v EUR

DPH

vysokokval ifikované
koncepčné oráce
vel'mi náročné a
koncepčné práce
náročné práce
menei náročnépráce
pomocne prace
Spolu:

cena celkom:

,,Bratislava, Vajnory - rekonštrukcia
nástupiska - PD",

Cena

bez DPH

v EUR

l

Cenaza projektovú dokumentáciu pre stavebné
konan ie a realizáclu stavby, vrátane rozpočtu.

2

Cena za\ypracovanie

PÚVP

a

Yýška20%
DPH
v EUR

Cena s

DPH

v EUR

BOZP.

Cena za inžiniersku činnosťpri projektovej
príprave stavby pre stavebné konanie a
realizáciu stavby v rozsahu súhlasných
J.

4

vyjadreníastanovískkprojektovej

dokumentácii od všetkých dotknu!ých orgánov
štátnej a verejnej správy za účelomvydania
stavebného povolenia.
Cena za autorský dohl'ad.

CENA CELKOM

V

EUR S DPH

4l9

[uviest'miesto a dátum podpisuJ

podpis štatutárneho zástupcu uchádzača alebo
osoby v zmysle bodu 10.2 tejto

výny

1l. Kritérium na hodnotenie

ponúk:
Ponuky budú vyhodnocované na základe najnižšejcelkovej ceny v EUR s DPH za
posk}tnutie služby predmetu zákazky. V cene budú zahrnuté všetky náklady, ktoré
uchádzačovi vzniknú v súvislosti s poskytnutím služieb. Požaduje sa ocenit' každú
položku samostatne a sumárne za celý rozsah zákazky.

12. Obchodné podmienky poskytnutia služby predmetu zákazkyz
Verejný obstarávateť uzavrie na záklaďe výsledkov zadávania zákazky s úspešným
uchádzačom zmluvu o dielo,
Platba za poskYnutie služby sa uskutočníbezhotovostne na základe vystavenej faktúry
po riadnom poskytnutí služby. Splatnost' faktúry bude do 30 dní odo dňa jej doručenia
zástupcovi verejného obstarávatefa. Preddavky verejný obstarávatef nebude poskytovať,
13. Ďatšie informácie
13.1. V prípade, ak úspešnýuchádzač odstúpi od svojej ponuky, verejný obstarávateť
opátovne vyhodnotí ponuky ostatných uchádzačov. Verejný obstarávatef si
v prípade potreby vyhradzuje právo vyžiadat' od úspešnéhouchádzača originály
alebo úradne overené kópie dokladov v zmysle bodu 9.1. tejto výzvy,
13.2. Ponuka a ďalšie doklady vo verejnom obstarávaní musia byt' predložené
v slovenskom jazyku alebo v českom jazyku.
Verejný obstarávatel' zrušízadanie tejto zákazky na poskytnutie služieb, ak
- nebolapredložená žiadnaponuka,
- ani jeden uchádzač nesplnil podmienky tejto výzvy,
- ani jedna zpredložených ponúk nezodpovedá požiadavkám podl'a opisu
predmetu zákazky.
Verejný obstarávateť si vyhradzuje právo zrušiť zadanie tejto zákazky, ak:
- sa zmenili okolnosti, zaktorýchbo|a výzva zverejnená,
- celková hodnota za poskytnutie služby predmetu zákazky prevyšuje
finančný limit verejného obstarávatefa.

Prílohy:
Príloha č.1: Opis predmetu zákazky - 2 listy
Príloha č.2: Protokol z overovacieho prieskumu staveniska

-

2 listy
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MINISTERSTVO OBRANY SR
úrad pre investície a akvizície

Príloha č.l k Výzve na predloženie cenovej ponuky

Opis predmetu zákazky
Predmetom verejného obstarávania je zabezpečenie vypracovania projektovej dokumentácie.
Ide o spevnenú plochu o rozlohe 2 700 rn2, skladba plochy je betónový podklad o hrúbke cca
20 - 30 cm a živičnákrytina v hrubke cca 5 cm. Obe zložky vykazujú značnépoškodenie
a praskliny v celom profile. Plocha bola póvodne osadená na nespevnenom podklade. Odvod
vód je do zrážkovej kanalizácie so siedmimi vpustami. V priestore plochy sa nachádza
vodovodná šachta a dve kana|ízačnéšachty.

Ndvrh riešenia:
Pre využitie na parkovanie nákladnej techniky je nutné existujúcu plochu vybúrat', spevnit'
a zhutniť podložie. Následne vybudovat' nové teleso plochy z vystuženého betónu, upravit' jej
povrch a vybudovať odvod vód s lapaěmi olejov.
Technické požiadavkv

Projektová dokumentácia pre stavebné konanie a realizáciu stavby bude spracovaná
v rozsahu podfa prílohy č. 2 sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových
prác a inžinierskych činnostíLINIKA v platnom zneni - bude dodaná v šiestich
vyhotoveniach (vyhotovenia budú v tlačenej podobe). Súhmný rozpočet s rekapituláciou
nákladov a položkový rozpočet stavby bude spracovaný v dvoch vyhotoveniach, výkaz
výmer v štyroch vyhotoveniach. Na požiadanie objednávateťa zhotoviteť dodá d'alšie
vyhotovenia v požadovanom počte za osobitnú úhradu. Projektová dokumentácia bude
zároveň dodaná v troch vyhotoveniach v elektronickej podobe na CD nosiči arozpočet
v dvoch vyhotoveniach v elektronickej podobe na CD nosiči.

-

- Plán uživania verejnej práce bude spracovaný podl'a § 12 ods. 1 písm, a) bod 6. zákona
o verejných prácach tak, aby počas jej užívania nedošlo k ohrozeniu osób, majetku alebo
k jej poškodeniu, prípadne k predčasnémuopotrebovaniu bude dodaný v troch
vyhotoveniach v tlačenej podobe.

- Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci bude spracovaný podťa § 13 ods. l až 3
zákona ě. 12412006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a doplnení niektorých
zákonov v zneni neskorších predpisov, § 2 ods. 2 Nariadenia vlády SR č. 39612006 Z. z.
o minimálnych bezpečnostných azdravotných požiadavkách na stavenisko

v troch vyhotoveniach v tlačenej podobe.

-

bude dodaný

-

Inžinierska ěinnost' pri projektovej príprave stavby pre stavebné konanie arealizáciu
stavby bude zabezpeěená v zmysle sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien
projektových prác a inžinierskych činnostíUNIKA v platnom zneni - 3.3. súboru výkonov
inžiniersko-projektových činností(zhotoviteť prerokuje projektovú dokumentáciu so
všetkými dotknutými orgánmi štátnej a verejnej správy a zabezpečíich súhlasné
stanoviská, resp. vyjadrenia za účelomvydania stavebného povolenia). Doklady budú
619

vloženévo výtlačku č. l v origináloch. V ostatných výtlačkoch budú tieto vloženéako
fotokópie.

- Autorský dohťad áotoviteťa projektu bude vykonávaný v rozsahu
sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových
činnostíUNIKA v platnom zneni.

podťa prílohy č. 4
prác a inžinierskych

- Všetky stavebné výrobky a materiály navrhované v projektovej dokumentácii musia spírar
vlastnosti stanovené zákonom ě. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších
predpisov a technické požiadavky na požiarnu bezpečnost' pri výstavbe apri užívanístavby
podťa Vyhlášky MV SR ě. 9412004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na
protipožiarnu bezpeěnost' pri výstavbe apri uživanístavieb v zneni Vyhlášky MV SR č.
30712007 Z. z..

- Pri spracovaní projektu stavby avjeho zmenách je potrebné zohťadnit'všeobecnézásady
týkajúce sa požiarnej ochrany podfa § 9 a § 11 zákona č. 3l4l200l Z. z. o ochrane pred
požiarmi v zneni neskorších predpisov, vyhlášky MV SR č. I2ll2002 Z.z. o požiarnej
prevencii a Vyhlášky MV SR č.9412004 Z. z.,ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na
protipožiamu bezpečnost' pri výstavbe apri užívanístavieb v zneni Vyhlášky MV SR č.
30712007 Z. z..
- V priebehu rea|izácie projektol"ých prác bude povinnosťou zhotoviteťa zvolávať technické
rady, na ktorých bude zabezpeěená kontrola riešenia projektových prác v procese
rozpracovanosti projektu v súlade s § l2 ods,1 písm. a) bod 2. zákona o verejných prácachminimálne v úvode, jeden krát v priebehu av závere prác. Technické rady budú zvolávané
písomnou pozvánkou s navrhnutým programom tak, aby ju objednávatel' obdržal minimálne
pát' kalendarnych dní pred určeným termínom jej konania.

- Pri spracovaní projektu stavby avjeho zmenáchje potrebné zohfadniť všeobecnézásady
týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podl'a § 13 ods. 1 až 3 zákona ě,
2412006 Z. z, o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a doplnení niektoých zákonov
v znení neskorších predpisov, § 2 až 4, Nariadenia vlády SR č, 39612006 Z.
z. o minimálnych bezpeěnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Verejný
obstarávatel'požaduje, aby hlavný inžinier projektu stavby bol poverený na koordináciu
dokumentácie z hfadiska

Bozp,

- Autorské práva zhotovitel'a sú v súlade so zákonom ě. 18512015 Z.z. autorský zákon. Do
technickej správy zalunúťinformácie o zodpovednosti za stavebný odpad v zmysle zákona č.
79l20I5 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni neskorších
predpisov, predovšetkým povinnosť zhotoviteťa dokladovat'nakladanie s odpadmi (Vyhláška
č.36612015 o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti).

Vzmysle uznesenia vlády SR č. 562114.10.2015 - vpriebehu výstavby podfa možnosti

predno stne využiv ať recyklovaný materiál,
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MINISTERSTVO OBRANY SR

Príloha ě.2kYýzve

rra

predloženie cenovej ponuky

PRoToKoL

z overovacieho prieskumu staveniska pre stavebnú akciu:

,,Bratislava, Vajnory - rekonštrukcia nástupiska - PD".

z^KLADNB úua.rn o požADovANEJ vÝsrnvnr

1.
2.
3.
4.
5.
6,

7.
8.

Držitel' rekonštrukcie: Ministerstvo obrany SR
Budúci priamy užívatel':Veliteťstvo posádky Bratislava
Nadriadenáz|ožka priameho užívatel'a:Generálny štáb OS SR
Názov stavebnej akcie: Bratislava, Kasárne Vajnory - Rekonštrukcia nástupnej

plochy
Miesto výstavby: Kasárne Vajnory, Bratislava
Pozemok: katastrálne územie Vajnory, list vlastníctva
Objekt je majetkovo vysporiadaný v prospech MO SR
Utajenie stavby: Nevyžaduje sa
Druh stavby: Rekonštrukcia

il.

POPIS

č. 577, parce|a ě.2059ll,

JESTvUJÚcnHo STAVU

Jedná sa o spevnenú plochu vybudovanú cca v r. 1981 o rozlohe 2700 m2, skladba plochyje
betónový podklad o hrúbke cca 20 - 30 cm a živičnákrltina v hrúbke cca 5 cm. Obe zložky
vykazujú značnépoškodenie apraskliny v celom profile, Plocha bola póvodne osadená na
nespevnenom podklade. Odvod vód je do zrážkovej karlalizácie so siedmimi vpustmi.
V priestore plochy sanachádza vodovodná šachta a dve kana|izačnéšachty.

III.

ROZSAH A CHARAKTERISTIKA PRÁC

Pre využitie na parkovanie nákladnej techniky, je nutné existujúcu plochu vybúrať,spevnit'
a zhutniť podložie a následne vybudovat'nové teleso plochy zvystuženého betónu, upravit' jej
povrch a vybudovať odvod vód s lapačmi olejov.

IV. NAPOJENIE

STAVBY NA INŽINIERSKE SIETE

Objekt je napojený na stávajúce inžinierske siete,

V.

vI.

PLÁNOVANE TERMÍNY VÝSTAVBY
1)

Zaěatie a ukončenie projektovej prípravy: 1112016

-

02l20I]

2)

Zaěatie a ukončenia výstavby:

-

I2l20I7

TECHNICKB panaMETRE STAVBY

02l20I7

Po rekonštrukcii bude plocha využivaná na parkovanie nákladných áut.

VII. VPLYV STAVBY

NA ŽIVOTNE PROSTREDIE

Rekonštrukciou objektu budú splnené podmienky pre ochranu životnéhoprostredia
a b ezpeěné p arkovani e techniky.

VIII. PREDPOKLADANE NÁrlnnY NAVRHOVANEJ AKCIE
Projektová dokumentáciabezDPH: 14 000 €
Náklady na búracie práce a likvidáciu odpadu bez DPH: 60 000 €
Náklady na výstavbu novej plochy bez DPH:
130 000 €
Náklady na lapače olejov bez DPH:
10 000 €
Celkové predpokladané ťrnančnénáklady bez DPH:
214 000 €
Celkové predpokladané finančnénáklady s DPH:
256 800 €

Ix.

CIEI]NAVRHOVANEJREKONŠTRUKCIE

Cieťom navrhovanej rekonštrukcie je zmena účeluuživania nástupnej plochy na plochu na
parkovanie nákladných automobilov.
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