MINISTERSTVO OBRANY SR
Úrad pre investície a akvizície
Č. p.: ÚpIA-1002-72/2017-OOSP

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

VÝZVA
NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
(Zákazka s nízkou hodnotou na poskytnutie služby 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: JUDr. Martina Dujčíková
Tel. číslo:
0960/317 697
E-mail:
martina.dujcikova@mod.gov.sk
2.

Predmet zákazky:
Názov predmetu zákazky: Nitra, Kasárne obrancov mieru, autopark – výmena
radiátorov
Spoločný slovník obstarávania (CPV):

50720000-8 Opravy a údržba ústredného
kúrenia

Stručný opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je zabezpečenie opravy vykurovacích telies, potrubí a teplovodných
ohrievačov výmenou.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v Prílohe č. 1 - Opis predmetu
zákazky.
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 k tejto výzve - Opis predmetu
zákazky.
Predpokladaná hodnota zákazky:
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky: 42 989,00 EUR bez DPH.
Na túto zákazku sa vzťahuje prenos daňovej povinnosti.

4.

Typ zmluvy:
Objednávka.

5.

Miesto poskytnutia služby:
Nitra, Kasárne Obrancov mieru, Jelenecká ulica
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Meno a priezvisko materiálového funkcionára zodpovedného za prevzatie predmetu
zákazky, telefónne číslo, faxové číslo, e-mailová adresa:
Richard KOČALKA, tel.: 0960 374 309, e-mail: richard.kocalka@mil.sk
6.
-

7.

Termín poskytnutia služby:
požadovaný termín uskutočnenia služby – do 30 dní od začatia poskytovania služby,
pričom službu bude možné poskytovať v pracovných dňoch, prípadne aj v dňoch
pracovného pokoja na základe harmonogramu dohodnutého s užívateľom.
Lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob jej doručenia:
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 09.11.2017 o 08:30 hod.
1. Záujemca zašle ponuku v zmysle tejto výzvy elektronicky na e-mailovú adresu:
martina.dujcikova@mod.gov.sk, pričom do predmetu uvedie: „Nitra, Kasárne
Obrancov mieru, autopark – výmena radiátorov“.
Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude zaradená do
vyhodnotenia ponúk.

8.

Vyhodnotenie ponúk:
Predpokladaný termín vyhodnotenia ponúk je do 5 pracovných dní odo dňa uplynutia
lehoty na predkladanie ponúk.

9.

Podmienky účasti:
Uchádzači predložia nasledovné doklady:
9.1. Kópiu dokladu o oprávnení poskytovať službu, v ktorom musí byť zapísaný
predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na poskytnutie služby vo vzťahu
k predmetu zákazky, ktorým môže 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.

10. Obsah ponuky:
Uchádzači predložia požadované doklady nasledovne:
10.1. Kópiu dokladu o oprávnení poskytovať službu podľa bodu 9.1. tejto výzvy.
10.2. Cenovú ponuku vyhotovenú podľa nižšie uvedeného vzoru, pričom cena za
poskytnutie služby musí byť uvedená v menovej jednotke Euro.
Ponúknutá cena musí byť konečná a úplná vrátane všetkých nákladov spojených
s poskytnutím služieb 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).
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VZOR Cenovej ponuky
Cenová ponuka na predmet zákazky:
„Nitra, Kasárne Obrancov mieru, autopark – výmena radiátorov“
(ceny uvádzané na 2 desatinné miesta v EUR)
Uchádzač:
Adresa:
IČO:
IČ DPH:
Kontaktná osoba:
Tel. kontakt:
E-mail:

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

Zabezpečenie opravy vykurovacích telies, potrubí a teplovodných ohrievačov výmenou
„Nitra, Kasárne Obrancov mieru, autopark – výmena radiátorov“ - kalkulácia ceny.
p.č. práce, dodávky, montáž

Počet

Mer.
Jedn.

1

Demontáž poškodených vykurovacích registrov pre
b.č. 257 , b.č.258,b.č.260,b.č.261 , b.č.262

112

ks

2

Úprava prípojného potrubia pre montáž panelových
radiátorov pre b.č. 257 , b.č.258,b.č.260,b.č.261 , b.č.262

112

súb

3

Dodávka rad. K33 600/1500 s príslušenstvom, ventil,
spiatočkový ventil, šraubenia pre b.č. 257 ,
b.č.258,b.č.260,b.č.261 , b.č.262

112

súb

4

Montáž radiátorov K33 600/1500 ventil, spiatočkový
ventil, šraubenia ib.č. 257 , b.č.258,b.č.260,b.č.261 ,
b.č.262

112

súb

5

Repasácia a opravy liatinových ventilov DN 100 pre
prívodné a spiatočkové porubie - b.č. 257 ,
b.č.258,b.č.260,b.č.261 , b.č.262 ,b.č.255

12

ks

6

Budova č. 255 - demontáž teplovodných ohrievačov
vzduchu ZHA 510

10

ks

7

Budova č.255 -dodávka nových teplovodných ohrievačov
vzduchu s výkonom 12kW , prietokom vzduchu min.
1800m3/h.,dvojradovým výmenníkom , pripojením 3/4" a
ele. krytím motora IP44

10

ks

8

Budova č.255 - montáž teplovodných ohrievačov vzduchu
vrátane konzol,teplovodného pripojenia , pripojenia
elelektromotora a ovládania.

10

ks

9

Budova č.255 - demontáž teplovodného ohrievača
vzduchu ZHA 710

2

ks

10

Budova č.255 - vyčistenie trubiek výmenníka
teplovodného ohrievača vzduchu ZHA 710

2

ks

11

Budova č.255 - montáž teplovodného ohrievača vzduchu
ZHA 710 vykonania tlakových a funkčných skúšok.

2

ks

Jednotková
cena

Cena spolu
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12

Budova č. 261 - demontáž poškodeného prívodného a
spiatočkového potrubia 1" a izolácie

20

bm

13

Budova č. 261 dodávka - rúra čierna bezšvová 1"
33,7x3,20 akosť11 353 DN 25 a dodávka penovej tepelnej
izolácie 13x35mm

20

bm

20

bm

30

bm

16

Budova č. 261 dodávka - rúra čierna bezšvová 3/4"
26,9x2,3 akosť 11 353 DN 20 a dodávka minerálnej
tepelnej izolácie 25x 28mm z oplechovaním

30

bm

17

Budova č. 261 montáž rúra čierna bezšvová 3/4" 26,9x2,3
akosť 11 353 DN 20 a montáž minerálnej tepelnej izolácie
25x 28mm z oplechovaním

30

bm

1

sub.

1

súb.

14
15

Budova č. 261 - montáž prívodného a spiatočkového
potrubia 1" vrátane montáže izolácie
Budova č. 252 - vonkajší rozvod - demontáž poškodeného
prívodného a spiatočkového potrubia 3/4" a izolácie

19

Režijný aspotrebný materiál
Prenájom lešenia

20

Presun hmôt a likvidácia odpadu

5,5

t

21

Vykonania tlakových a funkčných skúšok.

12

hod.

18

Cena bez DPH
DPH 20%
Cena s DPH

Celková cena
bez DPH

REKAPITULÁCIA
1.

DPH
20 %

0,00
0,00
0,00

Celková
cena s DPH

Nitra, Kasárne Obrancov mieru, autopark –
výmena radiátorov

Slovom:.................................................................................................................................EUR
V ……………….…….., dňa ....................
[uviesť miesto a dátum podpisu]

...........................................................................
podpis štatutárneho zástupcu uchádzača alebo
osoby v zmysle bodu 10.2 tejto výzvy

11. Kritérium na hodnotenie ponúk:
Ponuky budú vyhodnocované na základe najnižšej celkovej ceny v EUR s DPH za
poskytnutie služby predmetu zákazky. V cene budú zahrnuté všetky náklady, ktoré
uchádzačovi vzniknú v súvislosti s poskytnutím služieb. Požaduje sa oceniť každú položku
samostatne a sumárne za celý rozsah zákazky.
12. Obchodné podmienky poskytnutia služby predmetu zákazky:
Verejný obstarávateľ uzavrie na základe výsledkov zadávania zákazky s úspešným
uchádzačom Objednávku.
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Platba za poskytnutie služby sa uskutoční bezhotovostne na základe vystavenej faktúry po
riadnom poskytnutí služby. Splatnosť faktúry bude do 30 dní odo dňa jej doručenia
zástupcovi verejného obstarávateľa. Preddavky verejný obstarávateľ nebude poskytovať.
13. Ďalšie informácie
13.1. V prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky, verejný obstarávateľ
opätovne vyhodnotí ponuky ostatných uchádzačov. Verejný obstarávateľ si v prípade
potreby vyhradzuje právo vyžiadať od úspešného uchádzača originály alebo úradne
overené kópie dokladov v zmysle bodu 9.1. tejto výzvy.
13.2. Ponuka a ďalšie doklady vo verejnom obstarávaní musia byť predložené
v slovenskom jazyku alebo v českom jazyku.
Verejný obstarávateľ zruší zadanie tejto zákazky na poskytnutie služieb, ak
- nebola predložená žiadna ponuka,
- ani jeden uchádzač nesplnil podmienky tejto výzvy,
- ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám podľa opisu
predmetu zákazky.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť zadanie tejto zákazky, ak:
- sa zmenili okolnosti, za ktorých bola výzva zverejnená,
- celková hodnota za poskytnutie služby predmetu zákazky prevyšuje
finančný limit verejného obstarávateľa.
14. Obhliadka miesta poskytnutia služby predmetu zákazky
14.1. Záujemcom sa odporúča zúčastniť sa obhliadky miesta realizácie predmetu zákazky.
Uskutoční sa z dôvodu overenia a získania všetkých informácií potrebných pre
prípravu a spracovanie ponuky. Výdavky spojené s touto obhliadkou znáša v plnom
rozsahu záujemca.
14.2. Obhliadka miesta realizácie predmetu zákazky sa uskutoční dňa 06.11.2017 o 10:00
hod.
14.3. Obhliadky sa môžu zúčastniť zástupcovia záujemcu (štatutári), ktorí sa musia
preukázať dokladom totožnosti. Ak sa obhliadky zúčastnia namiesto štatutárov
poverené osoby, musia sa preukázať aj overenou plnou mocou záujemcu (nie staršou
ako 3 mesiace). Záujemcovia o obhliadku sa prostredníctvom elektronickej
komunikácie nahlásia v termíne do 03.11.2017 do 12:00 hod. Záujemcom alebo
povereným osobám záujemcu, ktorí nepredložia vyššie uvedené doklady pred
obhliadkou, nebude umožnený prístup do areálu za účelom obhliadky miesta plnenia
predmetu zákazky.
14.4. Kontaktná
osoba
vo
veci
obhliadky:
Richard
Kočalka,
e-mail:
richard.kocalka@mil.sk., tel. 0960/374 309.
S úctou
Ing. Robert SEDLÁK
riaditeľ ÚIA MO SR (RD)
v zastúpení
Ing. Ján ŠIPOŠ
riaditeľ OdMVOaF ÚIA MO SR
Prílohy:
Príloha č.1: Opis predmetu zákazky – 1 list
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MINISTERSTVO OBRANY SR
Úrad pre investície a akvizície
Príloha č.1 k Výzve na predloženie
cenovej ponuky
OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
Predmetom verejného obstarávania je zabezpečenie opravy vykurovacích telies, potrubí
a teplovodných ohrievačov výmenou.
Budovy č. 252, 255, 256, 257, 258, 260, 261 a 262 sú budovami autoparku v kasárňach
Obrancov mieru v Nitre, kde došlo počas dlhodobého výpadku vykurovania k poškodeniu
vykurovacích telies (registrov) a potrubí.
Je potrebné vykonať výmenu poškodených vykurovacích telies (registrov) a potrubí v b. č. 256,
257, 258, 260, 261 a 262, výmenou teplovodných ohrievačov vzduchu v b. č. 255 a opravu
prívodného potrubia vykurovania pre b. č. 252.
Cena za zhotovenie predmetu zákazky bude stanovená dohodou zmluvných strán, v súlade
s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov. Do ceny je
potrebné zahrnúť všetky vedľajšie náklady spojené s predmetom zákazky (napr. dopravné
náklady, odvoz odpadu vrátane jeho likvidácie a pod.)
Technické požiadavky:
Zhotoviteľ zrealizuje dielo, ktoré musí zodpovedať platným Slovenským technickým normám,
oborovým normám, normám platným pre jednotlivé práce a konštrukcie a musia byť v súlade
s právom Európskych spoločenstiev a slovenskými technickými normami alebo zahraničnými
technickými 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. 307/2017
Z. z.
Záručná lehota na dielo je 24 mesiacov.
Zhotoviteľ je povinný určiť hlavného koordinátora zabezpečenia BOZP na stavenisku.
Pri odovzdaní diela zhotoviteľ predloží certifikačné doklady a záručné listy od všetkých
zabudovaných zariadení (radiátory, teplovodné ohrievače vzduchu, atď.)
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