Príloha č.1

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
Názov predmetu zákazky: „Žilina, MaSÚ - dobudovanie klimatizácie v b.č. 53 a 57 - R“
Predmet verejného obstarávania:
Predmetom zákazky je stavebná práca - dobudovanie klimatizácia v už jestvujúcich budovách č. 53 a č. 57
v areáli kasární P. Jilemnického v Žiline, na vysporiadanom pozemku parcelné číslo 3782/76 a 3782/77
Metrologického a skúšobného ústavu v Žiline.
Uvedenie do situácie, všeobecné informácie a charakteristika stavby:
Budova č. 53 - učebný blok
je objekt obdĺžnikového tvaru s 5 NP + 1 PP, ktoré je polozapustené. Dotknutý priestor sa nachádza na 1. NP m.č. 132 a m.č. 121 (metrologické laboratórium).
Navrhované riešenie pre budovu č. 53
Nové riešenie navrhuje klimatizáciu, vnútornú s vonkajšou klimatizačnou jednotkou s potrebným napojením
na elektroinštaláciu a s odvodom kondenzátu.
Budova č. 57 - špeciálne dielne
je zložená z dvoch prepojených častí so 4 NP, bez podzemného podlažia. Dotknuté priestory sa nachádzajú
na 3. NP, v časti I - m.č. 302, 304, 305, 306 A, 306 B, 307 a ďalej v časti II - m.č. 315, 318 A, 318 B, 318 C,
318 D, 310.
Navrhované riešenie pre budovu č. 57
Nové riešenie navrhuje v dotknutých miestnostiach umiestniť vnútorné klimatizačné jednotky a aj vonkajšie
klimatizačné jednotky s potrebným napojením na elektroinštaláciu s odvodom kondenzátu.
Stavba - vybudovanie klimatizácie v budove č. 53 a č. 57 je rozdelená do 2 stavebných objektov (SO)
s nasledujúcim riešením klimatizácie:
SO 01 rieši vybudovanie klimatizácie v budove č. 53 a č. 57 a
SO 02 rieši vybudovanie klimatizácie v m.č. 121 v budove č. 53.
Rozsah a charakteristika požadovaných prác:
Ďalšie podrobnosti sú uvedené v projektovej dokumentácii a výkaze výmer viď. Prílohu č.4.
Poznámka: v celej dokumentácii sa nahrádza označenie stavby ako administratívno-laboratórna budova
MaSÚ textom „ Metrologický a skúšobný ústav Logistika Žilina“.
Napojenie stavby na inžinierske siete:
Objekt je napojený na existujúce inžinierske siete a akcia nevyžaduje zvýšené nároky na elektrickú energiu.
Kapacita napojenia vyhovuje.
Predpokladané náklady navrhovanej realizácie: 60 829,16 EUR bez DPH
Na zákazku platí prenos daňovej povinnosti !
(stanovené na základe vypracovanej projektovej dokumentácie a výkazu výmer)
Ďalšie požiadavky na víťazného uchádzača:
a) zhotoviteľ pri podpise Zmluvy o dielo doloží doklad o tom, že stavbyvedúci je odborne spôsobilou osobou
(osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky) na výkon stavbyvedúceho a stavebného dozoru,
b) zhotoviteľ určí hlavného koordinátora zabezpečenia BOZP na stavenisku,
c) zhotoviteľ poverí výkonom stavbyvedúceho pracovníka, ktorý má odbornú spôsobilosť stavbyvedúceho,
d) ak zhotoviteľ bude realizovať stavebné dielo za pomoci subdodávateľov, predloží aj konečný zoznam všetkých
subdodávateľov a percentuálne vyjadrenia ich pracovných záväzkov voči celému dielu, tento zoznam bude
súčasťou zmluvy o dielo,
e) zhotoviteľ poverí zodpovedného pracovníka za plnenie skúšobného a kontrolného plánu,
f) zhotoviteľ vypracuje porealizačné zameranie stavby,
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g) zhotoviteľ preukáže uzatvorenie poistenia zodpovednosti za škodu podnikateľa vo výške 1,5 násobku
predpokladanej hodnoty zákazky najneskôr pri podpise zmluvy o dielo,
h) zhotoviteľ bude vzniknutý odpad likvidovať podľa druhu v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, predovšetkým povinnosť zhotoviteľa
dokladovať nakladanie s odpadmi (Vyhláška č. 366/2015 o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti),
i) zhotoviteľ prednostne využije pri stavebných prácach upravený stavebný a demolačný odpad, stavebné
materiály a výrobky zo zhodnoteného odpadu (materiálovo a energeticky) za podmienok, že spĺňajú funkčné
a technické požiadavky (v zmysle uznesenia SR č. 562/14.10.2015).
j) Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi poskytnúť potrebnú súčinnosť po celú dobu trvania zákazky.
Súčinnosťou sa rozumie komunikácia medzi Zhotoviteľom a Objednávateľom, ktorej obsah sa vzťahuje na
predmet zákazky. Súčinnosťou sa rozumie komunikácia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačom, ktorej
obsah sa vzťahuje na predmet zákazky alebo proces verejného obstarávania. Komunikácia môže prebiehať
písomnou formou a to v elektronickej, alebo listinnej podobe. Písomnou súčinnosťou sa rozumie odpoveď
poštou do 5 pracovných dní od doručenia žiadosti o súčinnosti, alebo prostredníctvom elektronickej
komunikácie do 3 pracovných dní od doručenia žiadosti o súčinnosti.
k) Zhotoviteľ pred podpisom zmluvy doloží overenú kópiu dokladu podľa bodu 7.2. tejto výzvy.
Technické požiadavky
– Zhotoviteľ zrealizuje dielo, ktoré musí zodpovedať platným Slovenským technickým 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.
– V priebehu realizácie diela je povinnosťou zhotoviteľa viesť stavebný denník v zmysle § 46d zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
– Pri realizácii prác na stavenisku je potrebné zohľadniť všeobecné zásady týkajúce sa bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci podľa § 5 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných
a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Verejný obstarávateľ požaduje, aby úlohu koordinátora plnila
osoba poverená zhotoviteľom.
– Zhotoviteľ vypracuje kontrolný a skúšobný plán za účasti projektanta a predloží ho objednávateľovi na
odsúhlasenie najneskôr 10 pracovných dní od odovzdania staveniska.
– Zhotoviteľ dodá objednávateľovi podrobný vecný, časový a finančný harmonogram prác do 10 pracovných
dní od začatia realizácie diela.
– Zhotoviteľ poskytne záručné a pozáručné podmienky, záručný a pozáručný servis v súlade s §12 ods. 1, písm.
b) bod 4. zákona o verejných prácach a záručnú lehotu na dielo minimálne päť rokov v zmysle stavebného
zákona a zákona o verejných prácach.
– Zhotoviteľ poskytne sprievodné služby týkajúce sa predmetu zákazky (napr. inštalácia, zaškolenie obsluhy,
uvedenie do prevádzky a pod.) v zmysle schválenej projektovej dokumentácie, ku všetkých inštalovaným
zariadeniam, ktoré si vyžadujú obsluhu alebo nastavenie budú priložené príručky alebo manuály s návodom
na obsluhu v slovenskom, alebo českom jazyku,
– Všetky inštalované zariadenia a ich súčasti budú nové, nepoužité a nepoužívané, originálne od výrobcu
s obsahom v balením aké výrobca uvádza, so záručnou dobou minimálne dva roky.
– Použitie stavebných výrobkov , technických zariadení alebo systémov s konkrétnymi obchodnými názvami
v projektovej dokumentácii nie je záväzné pre zhotoviteľa stavby za predpokladu dodržania technických
parametrov uvedených výrobkov.
Realizácia diela:
Požadovaná lehota na splnenie predmetu zákazky: do 4 mesiacov od prevzatia staveniska, pričom dielo
bude možné realizovať v pracovných dňoch, prípadne aj v dňoch pracovného pokoja, na základe
harmonogramu dohodnutého s užívateľom.
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