Č. p.: ÚpIA-922-5/2017 OOSP

Na vedomie:

Výtlačok jediný!
Počet listov: 6
Prílohy: 1/5

Ing. Robert SEDLÁK
riaditeľ
Úrad pre investície a akvizície
(riadna dovolenka)

v zastúpení
Ing. Ján ŠIPOŠ
riaditeľ OdMVOaF ÚIA MO SR,

VÝZVA
na predloženie cenovej ponuky
(Zákazka s nízkou hodnotou na obstaranie zhotoviteľa stavebných prác podľa § 117 zákona
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov)
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky,
zastúpené: Úrad pre investície a akvizície
Sídlo:
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
IČO:
30845572
Kontaktná osoba: Margaréta VILČEKOVÁ
Telefón:
0960/317 647
Fax:
0960/312 528
E-mail:
margareta.vilcekova@mil.sk
2. Predmet zákazky:
„Prešov, Nižná Šebastová, KSNP - oprava podláh, výmena okien a dverí v b. č. 4 a 5
– sklady leteckého materiálu“
Spoločný slovník obstarávania (CPV):
45453100-8 Renovačné práce
Stručný opis predmetu zákazky:
Viď prílohu č. 1.
3. Druh a množstvo:
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzači musia predložiť ponuku na celý predmet
zákazky podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č.1 tejto výzvy - Opis predmetu zákazky.
Predpokladaná hodnota zákazky: 38 333,00 € bez DPH.
„ Na túto zákazku sa vzťahuje prenos daňovej povinnosti.“
4. Typ zmluvy:
Zmluva o dielo
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5. Miesto uskutočnenia stavebných prác:
Prešov, VÚ 6335, sklad b. č. 4, 5, Vranovská 68
Kontaktná osoba: Imrich ČEKAN, tel.: 0960 527 441, fax: 0960 524 288, imrich.cekan@mil.sk
6. Lehota uskutočnenia stavebných prác:
Požadovaná lehota splnenia predmetu zákazky: do 90 dní od začatia realizácie diela.
Úspešný uchádzač bude po podpise zmluvy o dielo písomne vyzvaný stavebníkom na prevzatie
staveniska - Agentúrou správy majetku Bratislava.

7. Lehoty:
Lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob jej doručenia:
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 19.07.2017 do 09:00 h.
Ponuky je potrebné doručiť elektronicky na e-mailovú adresu: margareta.vilcekova@mil.sk.
Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude zaradená do vyhodnotenia.
8. Vyhodnotenie ponúk:
Predpokladaný termín ukončenia vyhodnotenia ponúk je najneskôr do 3 dní odo dňa uplynutia
lehoty na predkladanie ponúk.
9. Podmienky účasti:
Uchádzač splní podmienky účasti predložením dokladov:
9.1. Platný doklad o oprávnení uchádzača uskutočňovať stavebné práce, v ktorom musí byť
zapísaný predmet podnikania, ktorý zodpovedá predmetu zákazky a môže to byť:
9.1.1. aktuálne živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra (predkladá
fyzická osoba podnikateľ, príspevková organizácia podnikateľ)
9.1.2. aktuálny výpis z obchodného registra ( predkladá právnická osoba podnikateľ, fyzická
osoba podnikateľ zapísaný v obchodnom registri)
9.1.3. iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie originálnych dokladov alebo úradne overených fotokópií
týchto dokladov len u víťazného uchádzača.
10. Obsah ponuky:
Uchádzači predložia nasledovné doklady:
10.1. Oskenovaný doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce podľa bodu 9.1. tejto výzvy.
10.2. V oskenovanej cenovej ponuke musí byť uvedená cena za stavebné práce v menovej
jednotke EURO a bez DPH . Cenová ponuka musí byť vyhotovená podľa nižšie uvedeného
vzoru, pričom neoddeliteľnou súčasťou cenovej ponuky sú tabuľky Výkaz výmer v Prílohe
č.2 k Výzve na predloženie cenovej ponuky za I. a II. Etapu, v ktorých je potrebné stanoviť
ceny bez DPH za jednotlivé práce.
Ponúknutá cena musí byť konečná a úplná vrátane všetkých nákladov spojených
s uskutočňovaním stavebných prác v mieste plnenia. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH
uvedie navrhovanú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH upozorní
v ponuke označením: „NIE SOM PLATITEĽOM DPH“. Ak sa uchádzač v priebehu plnenia
zmluvy stane platiteľom DPH, verejný obstarávateľ nebude na túto skutočnosť prihliadať.
- Cenová ponuka musí byť podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou
oprávnenou konať za uchádzača (v takom prípade oprávnenie konať musí byť doložené
originálom, resp. overenou kópiou plnomocenstva).
- Ak aj je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH) uvedie
navrhovanú zmluvnú cenu bez DPH (zaokrúhliť maximálne na dve desatinné miesta).
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VZOR
Cenová ponuka na predmet zákazky:
„Prešov, Nižná Šebastová, KSNP - oprava podláh, výmena okien a dverí v b.č. 4 a 5
– sklady leteckého materiálu“
(ceny uvádzané na 2 desatinné miesta v EUR)
Uchádzač:
Adresa, sídlo:
IČO:
IČ DPH:
e-mail:

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

Názov predmetu zákazky

Cena v EUR
bez DPH

„Prešov, Nižná Šebastová, KSNP - oprava podláh, výmena
okien a dverí v b.č. 4 a 5 – sklady leteckého materiálu“

.............................................
Podpis štatutárneho zástupcu
uchádzača alebo osoby v zmysle
bodu 10. tejto výzvy
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11. Kritérium na hodnotenie ponúk:
Hodnotiacim kritériom bude najnižšia cena celkom v EUR bez DPH. V cene budú zahrnuté všetky
náklady, ktoré dodávateľovi vzniknú v súvislosti s uskutočnením stavebných prác (uskutočnenie
prác, inštaláciu na mieste plnenia, pomocné práce, materiál, pomocný materiál, doprava, zisk atď.)
Požaduje sa oceniť každú položku samostatne a sumárne za celý rozsah zákazky (podľa vyššie
uvedeného vzoru cenovej ponuky na predmet zákazky a prílohy č. 2 k Výzve na predloženie
cenovej ponuky).
12. Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky:
Verejný obstarávateľ uzavrie na základe výsledkov verejného obstarávania zmluvu o dielo.
Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú
povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov
verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov
verejného sektora, nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
Platba bude realizovaná na základe vystavenej faktúry po uskutočnení stavebných prác. Splatnosť
faktúry bude do 30 dní odo dňa jej doručenia zástupcovi verejného obstarávateľa. Preddavky
verejný obstarávateľ nebude poskytovať.
13. Ďalšie informácie
V prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky, verejný obstarávateľ opätovne
vyhodnotí ponuky ostatných uchádzačov.
Úspešný uchádzač musí byť schopný uskutočniť stavebné práce do 90 dní od začatia realizácie
diela, nakoľko je to nevyhnutné pre verejného obstarávateľa. Vystavené faktúry je potrebné doručiť
najneskôr do 15.12.2017.
Úspešný uchádzač preukáže odbornú spôsobilosť podľa § 15 alebo 16 zákona č. 124/2006 Z.z. –
predložením oprávnenia na činnosť, osvedčenie vydané orgánom dozoru ministerstva.
Ponuka a ďalšie doklady vo verejnom obstarávaní musia byť predložené v slovenskom alebo
českom jazyku.
Verejný obstarávateľ zruší zadanie tejto zákazky na obstaranie zhotoviteľa stavebných prác, ak
- ani jeden uchádzač nesplnil podmienky účasti,
- nedostal ani jednu ponuku,
- ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám podľa opisu predmetu
zákazky.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť zadanie tejto zákazky obstaranie zhotoviteľa
stavebných prác podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní, ak
- sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo verejné obstarávanie vyhlásené,
- ak sa vyskytli dôvody osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od verejného
obstarávateľa požadovať aby vo verejnom obstarávaní pokračoval,
- ak celková hodnota na uskutočnenie stavebných prác predmetu zákazky prevyšuje
finančný limit verejného obstarávateľa.

Zodpovedný zamestnanec:

Mgr. Margaréta VILČEKOVÁ
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MINISTERSTVO OBRANY SR
Úrad pre investície a akvizície
Príloha č.1 Výzvy na predloženie cenovej ponuky

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Predmetom verejného obstarávania je zabezpečenie stavebných úprav v skladoch leteckého materiálu.
Stavebný objekt Sklad b.č. 4 je nepodpivničená dvojpodlažná budova so sedlovou strechou , krytina je
z pozinkovaného plechu. Zvislú nosnú konštrukciu tvorí obvodové tehlové murivo. Na zvislú
vodorovnú konštrukciu sú uložené drevené zbíjané sedlové väzníky, ktorých spodná časť je opatrená
podbíjaním a rákosom vystuženou omietkou.
Stavebný objekt Sklad b.č.5 je jednopodlažná nepodpivničená budova so sedlovou strechou, krytina je
z pozinkovaného plechu. Zvislú nosnú konštrukciu tvorí obvodové tehlové murivo. Na zvislú
vodorovnú konštrukciu sú uložené drevené zbíjané sedlové väzníky, ktorých spodná časť je opatrená
podbíjaním a rákosom vystuženou omietkou.
Na budove č.4 a 5 sú nefunkčné okná s prehnitými drevenými rámami. Z dôvodu značných netesností
dochádza k nežiaducim únikom tepla z budovy. Na budove č. 4 sklad je drevená podlaha v zlom stave,
dosky sú práchnivé, v betónovej podlahe sú výtlky a nerovnosti, na základe čoho sa zle manipuluje
s uskladnením materiálom.
Je potrebné vykonať výmenu okien a dverí na oboch budovách a v b.č. 4 opraviť podlahu.
Zhotoviteľ zrealizuje dielo, ktoré musí zodpovedať platným Slovenským technickým normám,
odborovým normám, normám platným pre jednotlivé práce a konštrukcie a musia byť v súlade so
všeobecne záväznými právnymi predpismi, ak sú tieto predpisy v súlade s právom Európskych
spoločenstiev a slovenskými technickými normami alebo zahraničnými normami, ktorými sa prevzali
európske normy.
Všetky stavebné výrobky a materiály musia spĺňať podmienky a požiadavky, uvedené v zákone
č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a technické
požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe podľa vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z., v znení
neskorších predpisov, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe
a pri užívaní stavieb v znení vyhlášky MV SR č. 307/2007 Z. z.
Požadovaná lehota splnenia predmetu zákazky: do 90 dní od začatia realizácie diela, pričom dielo
bude možné realizovať v pracovných dňoch, prípadne aj v dňoch pracovného pokoja na základe
harmonogramu dohodnutého s užívateľom.
Zhotoviteľ dodá objednávateľovi podrobný vecný, časový a finančný harmonogram prác do 5
pracovných dní od začatia realizácie diela.
Zhotoviteľ sa musí zaviazať odovzdať objednávateľovi pred začatím stavebných prác zoznam všetkých
pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na vykonávaní diela s ich osobnými údajmi ako aj zoznam techniky
s uvedením evidenčných čísiel z dôvodu identifikácie osôb pri vstupe do objektu.
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Zhotoviteľ určí hlavného koordinátora zabezpečenia BOZP na stavenisku.
V súlade s § 12 ods. 1 písm. b) bod 4. zákona o verejných prácach, záručná lehota na dielo minimálne
24 mesiacov.
Určenie a telefonické spojenie zodpovednej osoby, ktorá umožní obhliadku doteraz používaného
podobného materiálu, ak nemožno ustanoviť jeho presnú technickú špecifikáciu:
SPO Prešov – Imrich ČEKAN, tel.: 0960 527 441
Zodpovedný zamestnanec:

Ing. Barbora MURGAŠOVÁ
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Výtlačok
MINISTERSTVO OBRANY SR
Úrad pre investície a akvizície
Príloha č.2 k Výzve na predloženie cenovej ponuky

CPV: 45453100-8
Špecifikácia pre zabezpečenie verejného obstarávania
SPO:

Prešov

Akcia:

Prešov, Nižná Šebastová, KSNP - oprava podláh, výmena okien a dverí v b.č. 4 a 5 - sklady leteckého
materiálu

P.č
.

Objekt
/práce

1.

2.

3.

Okná

Rozsah prác a ich špecifikácia

j.c.
množstvo m.j.
(€)

Okno plastové rozm. 1300x1720, dvojkrídlové S/O, okno minimálne 5 komorové s
izolačným dvojsklom dubová kôra, Uw =1,1 W/m2 K, Ug=1,0 W/m2K, farba
obojstranne biela pozícia č. 1

46

ks

Okno plastové rozm. 1300x1720, dvojkrídlové S/O, okno minimálne 5 komorové s
izolačným dvojsklom priehľadným, Uw =1,1 W/m2 K, Ug=1,0 W/m2K, farba
obojstranne biela pozícia č. 2

6

ks

Okno plastové rozm. 500x700, jednokrídlové OS, okno minimálne 5 komorové s
izolačným dvojsklom dubová kôra, Uw =1,1 W/m2 K, Ug=1,0 W/m2K, farba
obojstranne biela pozícia č. 3

2

ks

spolu
bez
DPH
(€)
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4.

Plastová stena rozm.1300x3600, trojkrídlové, pevné, okno minimálne 5 komorové s
izolačným dvojsklom dubová kôra, Uw =1,3 W/m2 K, Ug=1,1 W/m2K, farba
obojstranne biela pozícia č. 4

1

ks

5.

Okno plastové rozm. 850x1150, jednokrídlové OS, okno minimálne 5 komorové s
izolačným dvojsklom dubová kôra, Uw =1,1 W/m2 K, Ug=1,0 W/m2K, farba
obojstranne biela pozícia č. 5

47

ks

6.

Okno plastové rozm. 850x1150, jednokrídlové OS, okno minimálne 5 komorové s
izolačným dvojsklom priehľadným, Uw =1,1 W/m2 K, Ug=1,0 W/m2K, farba
obojstranne biela pozícia č. 6

5

ks

7.

Okno plastové rozm. 1200x600, jednokrídlové S, okno minimálne 5 komorové s
izolačným dvojsklom dubová kôra, Uw =1,1 W/m2 K, Ug=1,0 W/m2K, farba
obojstranne biela pozícia č. 7

3

ks

8.

Okno plastové rozm. 1200x600, jednokrídlové, pevné, okno minimálne 5 komorové s
izolačným dvojsklom dubová kôra, Uw =1,1 W/m2 K, Ug=1,0 W/m2K, farba
obojstranne biela pozícia č. 8

7

ks

9.

Plastová stena rozm.1200x3000, trojkrídlové, pevné, okno minimálne 5 komorové s
izolačným dvojsklom dubová kôra, Uw =1,3 W/m2 K, Ug=1,1 W/m2K, farba
obojstarnne biela pozícia č. 9

2

ks

10.

Plastová stena rozm.2500x1200, trojkrídlové, pevné, okno minimálne 5 komorové s
izolačným dvojsklom dubová kôra, Uw =1,3 W/m2 K, Ug=1,1 W/m2K, farba
obojstranne biela pozícia č. 10

1

ks

11.

Plastové vonkajšie dvere dvojkrídlové 1740x2900 s pevným nadsvetlíkom dnu otváravé,
2/3 plastová výplň, 1/3 a nadsvetlík izolačné dvojsklo dubová kôra, profil minimálne 5
komorový s izolačným dvojsklom, Uw =1,3 W/m2 K, Ug=1,1 W/m2K, farba obojstranne
biela pozícia č.11

3

ks

Plastové balkónové dvere dvojkrídlové 1740x2900 s pevným nadsvetlíkom dnu otváravé,
2/3 plastová výplň, 1/3 a nadsvetlík izolačné dvojsklo dubová kôra, profil minimálne 5
komorový s izolačným dvojsklom, Uw =1,3 W/m2 K, Ug=1,1 W/m2K, farba obojstranne
biela pozícia č.12

2

ks

Dvere
12.
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Plastové vonkajšie dvere jednokrídlové 1000x2000, ľavé, von otváravé, výplň plastová,
profil minimálne 5 komorový, farba obojstranne biela pozícia č. 13

1

ks

Parapetné
dosky vonkajšie

parapetná doska vonkajšia hliníková s koncovkami, šírka 250 mm, farba biela

70

m

parapetná doska vonkajšia hliníková s koncovkami, šírka 270 mm, farba biela

59

m

Parapetné
dosky vnútorné

parapetná doska vnútorná PVC, šírka 260 mm , farba biela

70

m

parapetná doska vnútorná, PVC, šírka 150 mm , farba biela

59

m

12,8

m2

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Horizontáln
Horizontálne žalúzie ISSO retiazkové, farba slonová kosť,
e žalúzie

19.

Demontáž drevených okien rozm. 1300x1720

52

ks

20.

Demontáž drevených okien rozm. 500x700

2

ks

21.

Demontáž sklobetónovej steny 1300x3600

1

ks

22.

Demontáž dvere dvojkrídlové 1740x2900 s nadsvetlíkom sklo nepriehľadné

5

ks

Demontáž drevených okien rozm. 850x1150

52

ks

Demontáž okien s betónovým rámom rozm. 1200x600

10

ks

25.

Demontáž sklobetónovej steny 1200x3000

2

ks

26.

Demontáž - výdajné posuvné okno plné 2500x1200

1

ks

27.

Demontáž dvere jednokrídlové pevné 1000x2000

1

ks

28.

Demontáž parapetnej dosky vonkajšej

129

m

23.
24.

Demontáž
prvkov
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29.

Demontáž parapetnej dosky vnútornej

30.

129

m

Montáž plastových okien

596,9

m

31.

Montáž dverí

52,4

m

32.

Zateplenie oceľových vrát 3000x2700 mm polystyrenom hr. 5 cm

1

ks

Montáž parapetnej dosky vonkajšej poplastovaný hliník s koncovkami, šírka 250 mm,
farba biela

70

m

34.

Montáž parapetnej dosky vonkajšej poplastovaný hliník s koncovkami, šírka 270 mm,
farba biela

59

m

35.

Montáž parapetnej dosky vnútornej, PVC šírky 260 mm

70

m

36.

Montáž parapetnej dosky vnútornej, PVC šírky 150 mm

59

m

37.

Montáž horizontálnych retiazkových žalúzii

12,8

m2

Omietka vnútorného ostenia okien váp. štuková

161

m2

1

sub.

Odstránenie drevenej podlahy v m.č. 1.10 a 1.12

131

m2

Odstránenie pieskového podkl. násypu hr.13 cm 131 m2 m.č. 1.10, 1.12

17

m3

42.

Odstránenie betónového krytu hr. do 15 cm m.č. 1.07

82

m2

43.

Odvoz sutiny a jej uskladnenie

32,1

m3

Odstránenie povrchu podlahy brúsením v m.č.1.09 hr.3cm

52

m2

Odstránenie povrchu podlahy brúsením v m.č.1.08 hr.4cm

48

m2

33.

38.
39.

Montáž
prvkov

Murárske
práce
Odvoz
odpadu

40.
41.

44.
45.

Podlaha

Odvoz
odpadu

Odvoz a likvidácia demontovaných okien, dverí a parapetov
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46.

Zabetónovanie podlahy hr.15cm betón C25/30 m.č.1.07, 1.10,1.12 s výstužou a
s pancierovým vsypom

32

m3

47.

Oprava povrchu betónovej podlahy nivelačnou hmotou s výstužným vláknom v m.č. 1.09
v hrúbke 3 cm požadovaná minimálna nosnosť nivelačnej hmoty s výstužným vláknom
7000kg/m2

52

m2

48.

Oprava povrchu betónovej podlahy nivelačnou hmotou s výstužným vláknom v m.č. 1.08
v hrúbke 4 cm požadovaná minimálna nosnosť nivelačnej hmoty s výstužným vláknom
7000kg/m2

48

m2

2x polyuretánový náter betónovej podlahy v m.č. 1.07, 1.08, 1.09, 1.10, 1.12 požadovaná
minimálna nosnosť 2x polyuretanového náteru 7000kg/m2

313

m2

49.

Nátery

Spolu bez DPH

0,00

DPH 20 %

0,00

Spolu s DPH

0,00
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