Č.j.: 14475/2017/OESM-001

Bratislava: 30.06.2017

Výzva
na predloženie ponuky (prieskum trhu)
zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o verejnom obstarávaní“)
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie:
Sídlo:

Dopravný úrad
Letisko M. R. Štefánika
823 05 Bratislava
Zastúpené :
Ing. Ján Breja, predseda
IČO:
42355826
IČO DPH:
nie je platcom DPH
Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 a) zákona o verejnom obstarávaní
IBAN:

SK75 8180 0000 0070 0049 9595

Kontaktná osoba č.1: Andrea Orthová
Tel:
+421 248777549
E-mail:
andrea.orthova@nsat.sk
Kontaktná osoba č.2: Terézia Prvá
Tel:
+421 248777549
E-mail:
terezia.prva@nsat.sk
Kontaktná osoba č.3: Mgr. Vladimír Laurinec
Tel:
+421 248777604
E-mail:
vladimir.laurinec@nsat.sk

Druh zákazky: stavebné práce, služba, tovar
Slovník spoločného obstarávania (CPV) :
Hlavný slovník:
45000000-7-Stavebné práce
Doplnkový slovník:
45400000-1- Kompletizačné práce
44111000-1- Stavebné materiály
60000000-8- Dopravné služby

51100000-3 - Inštalácia elektrických a mechanických zariadení
45310000-3 - Elektroinštalačné práce
42512000-8 - Klimatizačné zariadenia
35125300-2 - Bezpečnostné kamery
60000000-8 - Dopravné služby
Predmet zákazky:
„Stavebnotechnické riešenie- oprava kancelárskych priestorov č.114, 115 v administratívnej
budove Dopravného úradu, Prístavná 10, 821 09 Bratislava“
1.

Predpokladaná hodnota zákazky: do 19 860,33 EUR bez DPH

Zdôvodnenie nie bežnej dostupnosti:
Obstarávaná zákazka nespĺňa podmienky podľa:
 § 2 ods. 5 písm. o) bod 1 zákona o verejnom obstarávaní: je dodávaný a poskytovaný na
základe špecifických a pre daný prípad jedinečných požiadaviek.
2. Opis predmetu zákazky:
Dopravný úrad potrebuje nevyhnutne vykonať stavebné opravy v kancelárskych priestoroch
č.114, 115 v administratívnej budove Dopravného úradu, Prístavná 10, 821 09 Bratislava
nasledovne: stavebné práce, oprava elektroinštalácie, oprava dátovej siete, montáž klimatizácie, montáž
kamerového systému.

Opis predmetu zákazky je súčasťou prílohy č. 1 tejto Výzvy, ktorá pozostáva z bodu:
A) – Technická špecifikácia predmetu zákazky – na doplnenie
B) - Osobitné požiadavky na plnenie.
3. Trvanie zmluvy:
Zmluvný vzťah bude uzatvorený na dobu určitú od účinnosti zmluvy o dielo najneskôr
do jedného kalendárneho mesiaca od začatia prác.
4. Typ zmluvy:
Zmluva o dielo.
5. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
Požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky.
6. Variantné riešenia
Variantné riešenia sa nepripúšťajú.
7. Miesto dodania tovaru:
Prístavná 10, 821 09 Bratislava
8. Kontaktná osoba:
V prípade potreby objasniť predmet zákazky môžete požiadať o ich vysvetlenie priamo
u zodpovednej osoby podľa bodu 1 tejto výzvy.
9. Postup obstarávania:
Zákazka podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní, ktorá nepresahuje hodnotu zákazky podľa
§ 5 ods. 3 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní.
Sídlo a poštová adresa: Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava
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10. Obhliadka miesta a dodania predmetu zákazky
Oprava predmetnej zákazky si bude vyžadovať nevyhnutnú obhliadku vzhľadom na starší typ
administratívnej budovy na adrese Dopravného úradu Prístavná 10, 821 09 Bratislava. Obhliadku
treba nevyhnutné vykonať v objekte Dopravného úradu, so sídlom: Prístavná 10, 821 09
Bratislava, tel.: +421 248777604, mobil: 0917 562 084, e-mail: vladimir.laurinec@nsat.sk
v pracovných dňoch od 900 hod. do 1100 hod. Z vykonanej obhliadky bude vyhotovené potvrdenie
o vykonaní obhliadky.
11. Ponuka musí obsahovať:
1. Doklad uvedený v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní týkajúci sa osobného
postavenia preukáže dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať službu podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní - predloženým
ku dňu rokovania originálnym dokladom alebo jeho úradne overenej kópie (nie starším ako
3 mesiace), resp. môže byť nahradený podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní
„Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov“ vydaným Úradom pre verejné obstarávanie.
2. Návrh na plnenie kritéria podľa prílohy č. 2 vrátane prílohy 1 pozostávajúcej z bodu:
A) – Technická špecifikácia predmetu zákazky - doplniť
B) - Osobitné požiadavky na plnenie.
Všetky náklady na predloženie ponuky znáša uchádzač/záujemca. V prípade nesplnenia
požiadaviek na ponuku a požiadaviek na predmet zákazky, bude ponuka uchádzač
z predmetného verejného obstarávania vylúčená. Verejný obstarávateľ upozorňuje
uchádzačov, že v prípade, ak bude z ponuky uchádzača nesplnený kompletne bod 11 tejto
Výzvy, takáto ponuka bude z verejného obstarávania vylúčená.
12. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Kritériom je najnižšia cenová ponuka v EUR s DPH za celý predmet zákazky.
Záujemca/uchádzač v cene zahrnie všetky náklady spojené s dodaním predmetu zákazky podľa
prílohy č. 1 tejto Výzvy. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu
celkom. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní v cenovej ponuke. Ceny musia byť
stanovené podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov,
vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej
republiky č.18/1996 Z. z. o cenách.
Záujemca/uchádzač vyplní návrh na plnenie kritéria podľa prílohy č. 2 tejto Výzvy.
Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorého celková ponuka v EUR s DPH bude
najnižšia. Poradie ostatných uchádzačov za víťazným uchádzačom sa stanoví podľa výšky ceny
v EUR s DPH od najnižšej po najvyššiu.
13. Lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob doručenia:
Lehotu na predkladanie ponúk stanovil verejný obstarávateľ do 12.07.2017 o 10:00 hod.
miestneho času. Ponuky doručené po tomto čase nebudú vyhodnocované.
Cenová ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme a doručená prostredníctvom pošty alebo
osobne na adresu verejného obstarávateľa: Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 05
Bratislava.
Úradné hodiny podateľne: Pondelok – štvrtok
08:30 - 10:00 13:00 – 15:00
Piatok
08:30 - 11:00
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Ponuka musí byť doručená na adresu verejného obstarávateľa v samostatnej nepriehľadnej
obálke. Obálka ponuky musí byť uzatvorená, prípadne zabezpečená proti nežiaducemu
otvoreniu a musí obsahovať nasledovné údaje:
- adresu verejného obstarávateľa,
- obchodné meno a sídlo uchádzača,
- označenie „súťaž – NEOTVÁRAŤ“,
- označenie heslom súťaže – „Stavebnotechnické riešenie- oprava kancelárskych priestorov
č.114, 115 v administratívnej budove Dopravného úradu, Prístavná 10, 821 09 Bratislava“
14. Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ:
Nie
15. Podmienky týkajúce sa zmluvy:
Výsledkom verejného obstarávateľa bude zmluva o dielo, ktorej neoddeliteľnú súčasť bude
tvoriť:
1.Príloha č. 1 „Opis predmetu zákazky“ a
2. Príloha č. 2 „Návrh na plnenie kritéria“.
16. Lehota dodania prác:
Do jedného kalendárneho mesiaca od začatia prác.
17. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
a) proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky podľa § 117 zákona
o verejnom obstarávaní nie je možné podať žiadosť o nápravu, ani námietku
v zmysle zákona o verejnom obstarávaní;
b) všetky náklady uchádzačov spojené s účasťou v tomto postupe zadávania zákazky si uchádzači
hradia v plnej výške;
c) uchádzač môže predložiť iba jednu cenovú ponuku;
d) neúplná ponuka nebude hodnotená;
e) ponuky predložené po uplynutí lehoty nebudú akceptované;
f) verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo komunikovať iba v štátnom jazyku;
g) úspešný uchádzač musí pred podpisom zmluvy predložiť originál dokladu alebo úradne
overenú kópiu podľa bodu 10 tejto Výzvy;
h) doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov alebo záujemcov so sídlom
mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne
musia byť preložené do štátneho jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak
sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je preklad v štátnom jazyku;
i)

ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu alebo nesplní povinnosť, poskytnúť
verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy, verejný
obstarávateľ ju môže uzatvoriť s uchádzačom, ktorý sa umiestnil za úspešným uchádzačom
ako druhý v poradí. Ak uchádzač, ktorý sa umiestnil druhý v poradí odmietne uzavrieť
zmluvu alebo nesplní povinnosť, poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť
potrebnú na uzavretie zmluvy, verejný obstarávateľ ju môže uzatvoriť s uchádzačom, ktorý sa
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umiestnil ako tretí v poradí. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť zmluvu
s úspešným uchádzačom, ak nastanú okolnosti, ktoré v čase odoslania tejto Výzvy nemohol
predpokladať;
j) neoddeliteľnú súčasť zmluvy s úspešným uchádzačom bude tvoriť návrh ceny za predmet
zákazky v Euro uvedenej v Prílohe č. 2 – Návrh na plnenie kritérií;
k) výsledok verejného obstarávateľa bude oznámený iba víťaznému uchádzačovi, ktorý odo dňa
doručenia predmetného oznámenia predloží verejnému obstarávateľovi návrh zmluvy o dielo
v lehote do 3 pracovných dní.
v. r. Ing. Ján Breja
predseda úradu
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Príloha č. 1: Predmetom zákazky je opis technických vlastností, ktoré má spĺňať predmet
zákazky. Technickú špecifikáciu v bode A) je potrebné doplniť v tabuľke č. 1 údaje v stĺpci
jednotková cena s DPH a cena celkom s DPH.
1. Vykonať stavebné opravy v kancelárskych priestoroch č.114, 115 v administratívnej budove
Dopravného úradu, Prístavná 10, 821 09 Bratislava nasledovne: stavebné práce, oprava
elektroinštalácie, oprava dátovej siete, montáž klimatizácie, montáž kamerového systému.

A) Technická špecifikácia predmetu zákazky:
Tabuľka č. 1
Por.
č.

1
2

3
4
5
6
7
8
9

Technické vlastnosti

Práce a dodávky PSV
Konštrukcie doplnkové kovové
Montáž doplnkov svietidiel - lineárne žiarivky
Svetelné zdroje - lineárna žiarivka 18W
Práce a dodávky M
Elektromontáže
Krabica odbočná s viečkom kruhová, bez zapojenia
Krabica KU 68-1902
Krabica pre lištový rozvod typ 2789 bez zapojenia
Krabica prístrojová dvojnásobná LK 80x28/2T biela
Krabica pancierová z PVC,100 x100, IP 54 vrátane ukončenia
káblov a zapojenia vodičov
Krabica pancierová KA - 8119 KA
Balenie: 1/24 ks
Výroba káblového výložníka nástenného s 1 výložníkom

Jednotka

Presná
hodnota

ks
ks

64,000
64,000

ks
ks
ks
ks

2,000
2,000
30,000
30,000

ks
ks

4,000
4,000

ks

8,000

10

Žľab 50/50 3m drôtený

m

3,000

11
12

Výroba káblového roštu pre voľné i pevné uloženie š. 200 mm
Nosník žľabu NZ
Káblový žľab vrátane príslušenstva, 125/50 mm vrátane veka
a podpery
Ram MOS 2M b, biely - počítačová sieť a príslušenstvo
Ram MOS 3x2 M, biely-počítačová sieť a príslušenstvo
Žľab PK 110x70 9003 L=2m biela
Kryt koncový PK 110x70 - biela
Balenie: 10/340 ks
Kryt roh vnútor. PK110x70 - biela
Balenie: 2/36 ks
Kryt PK170x70 - biela
Balenie: 2/120 ks
Sériový spínač (prepínač) - radenie 5, nástenný vrátane
zapojenia
Spínač plastový IP44, 3558-0545
Spínač- kryt
Spínač rámik
Spínač nástenný IP20 x násobná 10/16A-250V, vrátane
zapojenia priebežný

m
ks

8,000
8,000

m
ks
ks
m
ks

12,000
10,000
10,000
12,000
2,000

ks

2,000

ks

11,000

ks
ks
ks
ks

1,000
1,000
1,000
1,000

ks

36,000

13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
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25

Zásuvka 5512-2349

ks

6,000

26
27

Zásuvka MOS s prepäťovou ochranou
Zásuvka MOS-cat.5
Označovací štítok pre prístroje - nadpis v rozvádzačoch
vrátane popisu lepený
Zapojenie svietidlá IP20-44, 2 x svetelný zdroj, stropného nástenného interierového so žiarovkou

ks
ks

20,000
10,000

ks

10,000

ks

16,000

ks

16,000

ks

1,000

32

Svietidlo s lineárnou žiarivkou 4x18W, IP20-44, EVG
Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového IP20-44
nástenné
Nástenné predsadené núdzové svietidlo 1x8W, EVG, IP42, 3
hodina

ks

1,000

33
34

Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5
CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN

m
m

50,000
50,000

35

Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5

m

137,000

36

CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN

m

137,000

37

Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 1,5
H07V-U 1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený
harmonizovaný
Alternatíva CY

m

10,000

m

10,000

39

Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 2,5

m

25,000

40

H07V-K 2,5 Flexibilný kábel harmonizovaný
Ekvivalent CYA

m

25,000

41

PPV (pomocné a podružné výkony)

%

42

Demontáž existujúceho zariadenia

hod

8,000

43
44

Úprava vnútorného zapojenia rozvádzača
Istič LPN-10B-1
In 10 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika B, 1-pól, Icn
10 kA
Istič LPN-16B-1
In 16 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika B, 1-pól, Icn
10 kA

hod
ks

8,000
3,000

ks

3,000

46

Prúdový chránič LFI 16B/1N/003

ks

6,000

47

Svorka VK3 2,5/5 s

ks

8,000

48

Skúšobná prevevádzka technologického zariadenia

hod

2,000

49
50
51

Zabezpečenie pracoviska
Drobné elektroinštalačné práce
Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy

hod
hod
hod

8,000
4,000
10,000

28
29
30
31

38

45

Montáže oznam. a zabezp. zariadení
52
53
54
55

1

Kábel UTP 5e pripevnený na stenu
Dátový kábel + príslušenstvo K-UTP cat5e PVC 305m/bal
lanko
ASM Slovakia
Montáž účastníckej dátovej zásuvky

m

320,000

m

320,000

ks

10,000

Zásuvka dátová 2xRJ45 Cat 5e UTP s rámikom
LEGRAND SLOVAKIA

ks

10,000

m2

0,063

Práce a dodávky HSV
Zvislé a kompletné konštrukcie
Zamurovanie plochy od 0,25 do 1 m2 tvárnicami YTONG
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2
3
4
5

6
7
8

9

10

11
12
13

14

15

16

17

18

(100x599x249)
0,25*0,25
Súčet
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
Príprava vnútorného podkladu stropov, penetračný náter
Vnútorná omietka stropov, strojné miešanie, ručné nanášanie,
Baumit tenkovrstvová
Príprava vnútorného podkladu stien, penetračný náter
Vnútorná omietka stien, strojné miešanie, ručné nanášanie,
Baumit tenkovrstvová
29,496*3,0
Súčet
Príplatok za zabudované rohovníky (uholníky) na hrany stien
(meria sa v m dľ.)
Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s
celoplošným zahladením do stavebného lepidla
Vyrovnávacia vrstva z cementovej malty pod klampiarskymi
prvkami šírky nad 150 do 300 mm
1,5*4
Súčet
Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt,
š. nad 200 mm
"I.np
1,5*4
Súčet
Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové,B=250mm
biela, mramor, buk, zlatý dub
S povrchovou fóliou odolnou voči nárazom, poškriabaniu a
oderu, rezané na mieru, celková dĺžka 6m.
Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár vo
farbe biela, zlatý dub, buk
Ostatné konštrukcie a práce-búranie
Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m
Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do
150 mm, -0,19600t
6,0*3,0
"odpočet dvere
-0,8*1,97
Súčet
Búranie podkladov pod dlažby, mazanín,betón s
poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t
10,4*0,03
Súčet
Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových
alebo keram. dlažby, -0,06500t
10,4
12,9*0,1 "sokel
Súčet
Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2,
-0,02400t
2
"0,8*1,97
Súčet
Vybúranie drevených dverových zárubní plochy do 2 m2, 0,08800t
0,8*1,97
Súčet
Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných,
vrátane otlčenia podkl., nad 2 m2, -0,06800t
2,5*1,35

0,063
0,063
m2

50,700

m2
m2

50,700
88,488

m2

88,488
88,488
88,488

m

6,000

m2

88,488

m

6,000
6,000
6,000

m

6,000
6,000
6,000

m

29,561

ks

8,000

m2

95,000

m2

16,424
18,000
-1,576
16,424

m3

0,312
0,312
0,312

m2

11,690
10,400
1,290
11,690

ks

2,000
2,000
2,000

m2

1,576
1,576
1,576

m2

4,875
3,375
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20

21
22

23

24
25
26

27
28

29
30
31
32
33

34
35

36

37
38
39

40
41

1,5*0,25*4
Súčet
Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia,
ale so zložením na vzdialenosť do 5 km
Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5
km (do 30km)
5,801*5
Súčet
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu
vybúraných hmôt
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ),
ostatné
Presun hmôt HSV
Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr.
murovanou z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m
Práce a dodávky PSV
Konštrukcie - drevostavby
Kazetový podhľad Armstrong Prima Dune Plus colour white
600 x 600 mm
Obklad steny sadrokartónom,doska RB 12,5 mm - rozvádzač
elektro
Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách
(objektoch )výšky do 7 m
Konštrukcie stolárske
Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového do
zárubne, vrátane kovania
Dvere vnútorné jednokrídlové, výplň DTD doska, povrch
fólia, plné, šírka 600-900 mm
Elegant komfort, fólia -buk, biela, dub, javor, orech AM,
čerešňa.
1
"š.800 P
Súčet
Kovanie, 2x kľučka, zámok zadlabací vložkový
Demontáž prahu dverí jednokrídlových, -0,00100t
Montáž prahu dverí, jednokrídlových
Prah dubový L=82 B=15 cm
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6
m
Montáž vzduchotechnických zariadení
Montáž a dodávka klimatizačnej jednotky výkon 5,5 kW
komplet s príslušenstvom, s diaľkovým ovládačom
Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v
stavbe (objekte) výšky do 7 m
Podlahy vlysové a parketové
Demontáž podláh drevených, laminátových, parketových,
vrátane líšt -0,0150t
"miestnosť 114, 115
20,1+19,3
Súčet
Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch
výšky do 6 m
Podlahy povlakové
Lepenie podlahových líšt soklových
Lišta soklová s príslušenstvom
28,9*1,01
Súčet
Položenie povlakových podláh PVC vinyl spoj click
Vinyl podlaha click, trieda záťaže 33

1,500
4,875
t

5,838

t

29,005
29,005
29,005

t

5,838

t

5,838

t

2,347

m2

50,700

kpl

1,000

%

ks

1,000

ks

1,000

ks
ks
ks
ks

1,000
1,000
1,000
2,000
1,000
1,000

%

kpl

1,000

%

m2

39,400
39,400
39,400

%
m
m

m2
m2
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50,7*1,03
Súčet
Penetrovanie podkladu pred vyspravením
Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 3 mm
Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 2 mm
Podložka pod plávajúce podlahy hr. 2 mm
50,7*1,03
Súčet
Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6
m
Dokončovacie práce - nátery
Príprava podkladu pod nátery kovových stavebných
doplnkových konštrukcií
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce
dvojnásobné - 70µm
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce
základný - 35µm
Dokončovacie práce - maľby
Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3, 80 m
29,496*3,0 "steny
29,7+20,1 "strop
Súčet
Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky
do 3, 80 m
Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané
dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80
m
29,496*3,0
"odpočet
-0,8*1,6
50,7 "strop
Súčet
Dokončovacie práce - čalúnnicke
Demontáž interiérových žalúzií, -0,002t
Ukotvenie vertikálne textilné žalúzie do stropu
1,5*2,0*4
Súčet
Vertikálna textilná žalúzia
Sieťka proti hmyzu na okná 1500 x 600 ( rozmery upresniť po
zameraní )
Zdravotechnika - zariaď. predmety - demontáže
Oprava vodovodného potrubia závitového zazátkovanie
vývodu
Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej
armatúry, vrátane stlpu umyvadla -0,01946t
Demontáž elektrického zásobníkového ohrievača vody
akumulačného prietokových, -0,01493t
Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t
Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre
zariaďovacie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t
Vnútrostav. premiestnenie vybúr. hmôt zariaď. predmetov
vodorovne do 100 m z budov s výš. do 6 m
Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do
6m
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Práce a dodávky PSV - UK
Ústredné kúrenie, vykurov. telesá
Demontáž radiátorov článkových (spätné použitie)
Vyskúšanie vykurovacích telies tlakom oceľových alebo

42
43
44
45

46

47
48
49
50

51

52

53
54

55
56

57
58
59
60
61
62

m2
m2
m2
m2

52,221
52,221
50,700
50,700
50,700
52,221
52,221
52,221

%

m2

1,000

m2

1,000

m2

1,000

m2

138,288
88,488
49,800
138,288

m2

137,908

m2

137,908
88,488
-1,280
50,700
137,908

ks
m2

m2

12,000
12,000
12,000
12,000
12,000

ks

4,000

ks

4,000

súb.

1,000

súb.
súb.

1,000
1,000

ks

1,000

t

1,161

%

m2
m2
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71
72
73
74

1

liatinových
Vyčistenie vykurovacích telies prepláchnutím vodou
oceľových alebo hliníkových
Ostatné opravy vykurovacích telies, odvzdušnenie telesa
Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia
o v. pl. vykurovacích telies
Spätná montáž vykurovacích telies článkových oceľových
Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích
telies
Vyregulovanie gulačného ventilu s termostatickým ovládaním
Nátery vykur.telies farbou riediteľnou vodou, akryátovou,
oceľových radiátorov článkových dvojnásobné - 135µm
Nátery vykur.telies farbou riediteľnou vodou, akryátovou,
oceľových radiátorov článkových základný - 45µm
Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 12
m
Práce a dodávky M
Montáže oznam. a zabezp. zariadení
Montáž kamerového systému
Dodávka kamerového systému
1.3MP dome IP kamera E-D/N s VF objektívom f=3~8.5mm
(F1.2), 1/3" 1.3Mega pixel Progressive Scan CMOS, codec:
H.264, MJPEG, Multiple streaming, záznam: 1280x1024 /
30fps, 1280x720P/ 30fps, citlivosť: 0.7Lux(F1.2), Sens-up
mode-60x, redukcia šumu SSNR-III, AGC, BLC, HLC, SSDR,
maskovanie 12x privátnych zón, detekcia pohybu, 1
poplachový vstup, Servis BNC Out, RJ-45, LAN 10/100,
protokoly: ONVIF, TCP/IP, DHCP, HTTP, SMTP, FTP,
DDNS atd, podpora E-mail klienta, CMS softvér NET-i
viewer, Web prehliadač pre: Internet Explorer 6.0, Firefox,
Google Chrome, Safari, OS: Win XP, Vista7, Mac, napájanie
PoE (IEEE 802.3af) alebo: 12V DC, 4.3W, rozmery: O115.8x
92.7mm

m2
ks

2,160
4,000

m2
m2

2,160
2,160

m2
ks

2,160
4,000

m2

5,000

m2

5,000

%

ks

1,000

ks

1,000

B) Osobitné požiadavky na plnenie:
1. Náklady spojené vrátane dopravy na miesto plnenia Dopravný úrad, Pristavná 10, 821 09
Bratislava.
2. Dodávateľ je povinný najneskôr do 3 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy
doručiť objednávateľovi zoznam s rozpisom jednotkových cien a časový harmonogram
prác.
3. Zhotoviteľ je povinný počas zhotovenia predmetu zmluvy udržiavať na stavenisku
poriadok a čistotu a zabezpečiť odstránenie znečistenia okolitých pozemných komunikácii
vzniknutého realizáciou diela. Zároveň je zhotoviteľ povinný dodržiavať všetky právne
predpisy Slovenskej republiky. Súčasťou dokladov ku preberaciemu konaniu stavby budú
doklady o likvidácii všetkých odpadov vzniknutých pri realizácii diela oprávneným
zneškodňovateľom odpadov.
4. Zhotoviteľ deklaruje, že si preveril správnosť výpočtu „výkazu výmer“ a zistené
nedostatky alebo odchýlky vo „výkaze výmer“ ocenil samostatne a nezahrnul ich do
celkovej ponukovej ceny predmetu zákazky. Vo svojej ponuke však na tento fakt
upozornil objednávateľa. V prípade že, chyby projektu a odchýlky vo výkaze výmer zistí
zhotoviteľ až počas realizácie predmetu zákazky, je povinný ich vykonať na svoje náklady
a z tohto titulu nebude požadovať zvýšenie ceny počas realizácie. Zvýšenie ceny môže

Sídlo a poštová adresa: Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava
Telefón
Fax
Bankové spojenie
+421 2 4363 8586
+421 2 4342 0331
Štátna pokladnica
+421 2 4342 4069
7000499595/8180
IBAN SK75 8180 0000 0070 0049 9595

IČO
42355826

E-mail
info@nsat.sk
Internet
www.nsat.sk

zhotoviteľ požadovať len v prípade, ak chyby v projekte, resp. chyby vo „výkaze výmer“
nemohol zistiť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti.
5. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s plnením
tejto zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy a to oprávnenými
osobami (či už objednávateľa alebo inými osobami určenými na základe zmluvy a
poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
6. Počas realizácie diela je zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník. Do denníka sa
zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy. Objednávateľ je oprávnený
sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanoviská.
7. Ak stavbyvedúci zhotoviteľa ako zamestnanec objednávateľa oprávnený konať vo
veciach technických s obsahom záznamu nesúhlasí, je povinný do troch pracovných dní
osobitným záznamom zapísať svoje stanovisko, inak sa má za to, že s obsahom záznamu
súhlasí. Povinnosť viesť denník končí dňom odovzdania a prevzatia diela.
8. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky STN, bezpečnostné a požiarne
predpisy, všetky právne
9. predpisy, ktoré sa týkajú jeho činnosti. Pokiaľ porušením týchto predpisov vznikne
akákoľvek škoda, nesie všetky vzniknuté náklady zhotoviteľ.
10. Zodpovednosť za škodu počas realizácie stavby znáša zhotoviteľ, zhotoviteľ zodpovedá
za škody na majetku, zranenia alebo usmrtenia zamestnancov objednávateľa, študentov
alebo tretích osôb, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác alebo ako ich dôsledok
11. Nakladanie s odpadmi v zmysle príslušných právnych predpisov upravujúcich nakladanie
s odpadmi. Prípadné škody postihy, ktoré by vznikli objednávateľovi zanedbaním
povinností dodávateľa v tejto súvislosti, bude hradiť dodávateľ
12. Skryté vady a zrejmé vady nezistené objednávateľom pri prevzatí predmetu zmluvy je
objednávateľ povinný oznámiť dodávateľovi, najneskôr do konca dohodnutej záručnej
doby. Oznámenie o vadách predmetu zmluvy musí obsahovať číslo j zmluvy o dielo a
dôkladný popis vady.
13. Dodávateľ je povinný písomne sa vyjadriť k reklamácii najneskôr do 7 dní po jej
doručení. Ak sa v tejto lehote nevyjadrí, objednávateľ má za to, že s opodstatnenosťou
reklamácie dodávateľ súhlasí.
14. Nedodržanie akejkoľvek požiadavky je dôvodom na okamžité odstúpenie od zmluvy o
dielo.
15. Dodávateľ je povinný dodať celý predmet zákazky/plnenia nový, nesmie byť pred
dodaním používaný alebo opotrebovaný, či testovaný.
16. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestorov, v ktorých bude dielo vykonané, za ich
zabezpečenie a za škody vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 až 386
Obchodného zákonníka
17. Zhotoviteľ musí vlastniť oprávnenie alebo osvedčenie na opravu a odborné prehliadky a
odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických podľa zákona č.
124/2006 Z.z. a Vyhlášky 508/2009 Z.z.
18. Elektroinštalačné zariadenia a elektroinštalačný materiál musia byť posudzované v zmysle
zákona č.436/2001 – O technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o
zmene a doplnení niektorých zákonov. Dodávateľ elektroinštalácie musí vydať na každý
elektroinštalačný výrobok a zariadenie vyhlásenie o zhode. Vyhlásenie o zhode na
predmetný elektroinštalačný výrobok a zariadenie tento výrobok a zariadenie oprávňuje
používať za obvyklého prevádzkového stavu bez rizika ohrozenia bezpečnosti a zdravia
osôb a majetku.
19. Pri práci na elektrických zariadeniach a pri elektroinštaláciách z hľadiska bezpečnosti a
ochrany zdravia pri práci je nutné dodržiavať ustanovenia STN 34 3100/2001:
20. Pre každú elektroinštaláciu sa musí určiť osoba zodpovedná za jej montáž a prevádzku na
kvalifikačnej úrovni podľa vyhlášky SÚBP č.508/2009 Z.z. - Montáž a údržbu
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elektrických zariadení môžu vykonávať len osoby odborne spôsobilé v elektrotechnike v
zmysle vyhlášky č.508/2009, §21 – elektrotechnik - Riadenie činnosti elektroinštalačných
prác môžu len osoby odborne spôsobilé v elektrotechnike v zmysle vyhlášky č.508/2009,
§23 – elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky.
21. Podľa STN 34 3100:2001 čl. 5 – zaisťovať bezpečnosť pri práci, ide o bezpečnostné
oznamy, ochranné a pracovné pomôcky, technické a organizačné opatrenia na zaistenie
bezpečnosti pri práci. - Podľa STN 34 3100:2001 čl.6 – obsluhovať nainštalované
elektrické zariadenia.
22. Podľa STN 34 3100:2001 čl. 7 – vykonávať práce na elektrických inštaláciách, čl. 7.1 –
spoločné ustanovenia , čl.7.2 – práca na elektrických inštaláciách mn, čl.7.3 – práca na
elektrických inštaláciách nn, čl. 7.5 – práca na elektrických inštaláciách vykonávaná
cudzími (vyslanými) pracovníkmi. zaisťovať bezpečnosť pri práci, bezpečnostné oznamy,
ochranné a pracovné pomôcky, technické a organizačné opatrenia na zaistenie bezpečnosti
pri práci
23. Podľa STN 34 3100:2100 čl. 8 – zabezpečovať protipožiarne opatrenia a hasenie požiarov
na elektrických inštaláciách.
24. Pohyblivé prívody – sa musia klásť a používať tak, aby sa nemohli poškodiť a aby boli
zabezpečené proti posunutiu a vytrhnutiu zo svoriek.
25. Po ukončení montážnych prác dodávateľ musí zabezpečiť overenie inštalácie z hľadiska
bezpečnosti východiskovou prvou odbornou prehliadkou a odbornou skúškou v zmysle
vyhl. MPSVR SR 508/2009 Z.z. STN 33 1500 a 33 2000-6. Bez prvej – východiskovej
odbornej prehliadky a odbornej skúšky nesmie byť nová elektrická inštalácia
prevádzkovaná! Súčasťou OPaS je aj predloženie všetkých požadovaných atestačných
dokladov. V zmysle vyhlášky MPSVR SR č.508/2009Z.z. §3 prílohy 1 časť III. sú
elektrické zariadenia uvedené v projektovej dokumentácii sú zaradené Počas výstavby
bude vykonávaný odborným dozorom stavebných prác a stavebný dozor, prípadné zmeny
musia byť konzultované a odsúhlasené dozorom stavebných prác a stavebným dozorom
do skupiny B.
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Príloha č. 2

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ
Predmet zákazky: „Stavebnotechnické riešenie- oprava kancelárskych priestorov č.114, 115
v administratívnej budove Dopravného úradu, Prístavná 10, 821 09 Bratislava“

Návrh na plnenie kritérií
Adresa uchádzača :
IČO :
DIČ :
IČ DPH :
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu ......., oddiel: ............, vložka: .............., resp.
oprávnenie podľa osobitných predpisov
Štatutárni zástupcovia podľa dokladu o oprávnení podnikať:
Tel:

Fax :

e-mail :
IBAN:

www :

Číslo
1

Hodnotiace kritérium
Návrh na plnenie kritéria
Cena za celý predmet
zákazky Celková cena v EUR s DPH*:
v EUR s DPH

* Cena musí byť totožná s cenou za celý predmet obstarávania – doplnená uchádzačom podľa v prílohy č. 1,
bod A) - Technická špecifikácia predmetu zákazky.

Navrhované ceny sa uvádzajú v EUR s DPH s presnosťou na dve desatinné miesta.

V ..................................., dňa........................
.............................................
Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu
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