Č.j.: 17427/2016/OESM-001

Bratislava: 28.09.2016

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:
Tel:
E-mail:

p. Terézia Prvá
+421 248777549
terezia.prva@nsat.sk

Druh zákazky: stavebné práce, služba, tovar
Slovník spoločného obstarávania (CPV) :
Hlavný slovník:
45000000-7-Stavebné práce
Doplnkový slovník:
44111000-1 Stavebné materiály
45400000-1 Kompletizačné (dokončovacie) práce
60000000-8 Dopravné služby
Predmet zákazky:
„Oprava plášťa budovy, garáže a súvisiace stavebné úpravy administratívnej budovy
v objekte Dopravného úradu, Námestie slobody 12, 942 01 Štúrovo“
Predpokladaná hodnota zákazky: do 17 275,85 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 opravu obvodového plášťa administratívnej
budovy štátneho odborného dozoru Komárno – budova slúžiaca na pohotovostné zariadenie
a pracovisko v Štúrove - objektu Dopravného úradu, Námestie slobody 12, 942 01 Štúrovo. Na
základe uvedeného bol zrealizovaný prieskum trhu na predmet zákazky a bol uskutočnený výkaz
a výmer odborne spôsobilou osobou.
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 - na obdobie 2 mesiacov od účinnosti zmluvy
o dielo.
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:
Dopravný úrad, pracovisko v Štúrove, Námestie slobody 12, 942 01 Štúrovo - administratívna
budova štátneho odborného dozoru Komárno – budova slúžiaca na pohotovostné zariadenie
a pracovisko v Štúrove - objektu Dopravného úradu.
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.
10. Obhliadka miesta a dodania predmetu zákazky
Oprava predmetnej zákazky si bude vyžadovať nevyhnutnú obhliadku vzhľadom na starší typ
budovy z roku 1965. Budova a garáže sú v nevyhovujúcom technickom a prevádzkovom stave.
Obhliadku treba nevyhnutné vykonať na pracovisku v Štúrove - objektu Dopravného úradu
podľa bodu 7 tejto Výzvy po vzájomnej dohode u zodpovednej osoby verejného obstarávateľa:
p. Terézia Prvá, Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava, tel.:
+421 248777549, e-mail: terezia.prva@nsat.sk v pracovných dňoch od 900 hod. do 1100 hod.
Z vykonanej obhliadky bude vyhotovené potvrdenie o vykonaní obhliadky.
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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) A) – Technická špecifikácia predmetu zákazky - doplniť
b) 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 07.10.2016 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
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 – „Oprava plášťa budovy, garáže a súvisiace stavebné úpravy“.
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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 2 (dvoch) mesiacov odo dňa uzatvorenia zmluvy o dielo.
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
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;
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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.

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 údaje v stĺpci cena bez DPH a cena
s DPH.
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Technické vlastnosti

MJ

Množstvo

Jednot. cena
s DPH v €

Cena celkom
s DPH v €

Oprava plášťa budovy
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

m2

1. Oprava vonkajšej omietky šľachtenej umelej škrabanej,opravená plocha
nad 40 do 50 %

m2

2. Ochrana, čistenie konštrukcií Terranova, čistenie fasády
3. Náter fasádny tekutý Terranova podkladný silikónový
4. Náter fasádny tekutý Terranova silikónový dvojnásobný

53,250
381,380

m2
m2
m2

381,380
381,380
381,380

Ostatné konštrukcie a práce-búranie
5. Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky
od 0,80 do 1,00 m a výšky 10-30 m

m2

6. Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia
k cene -1032

m2

7. Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky
0,80-1,00 m a výšky 10-30m

m2

8. Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s
poterom, teracom hr. do 100 mm -2,200 t

304,470

304,470

304,470

m3

9. Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka keramických dlaždíc hr.
do 10 mm -0,020 t

m2

10. Otlčenie šľachtených a pod., omietok vonkajších brizolitových,
v rozsahu do 50 % -0,026 t

m2

0,200

4,400

53,250

11. Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km

t

1,949

12. Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km

t

56,521

13. Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m

t

1,949

14. Poplatok za uloženie výbúraných hmôt na skládke odpadu

t

1,949

Presun hmôt HSV
15. Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov
výšky do 25 m

t

3,086

Konštrukcie klampiarske
16. Ostatné klampiarske prvky strešné z pozinkového plechu, pretesnenie
jestvujúcich prvkov so sklonom strechy do 30°

m

17. Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky
nad 12 do 24 m

%

3,415

18. Demontáž reklamných pútačov predsadených skrutkovaných 0,018t

m2

2,000

19. Montáž informačných tabuľ predsadených pevných, s plochou
jednotlivo do 9 m2

ks

20. Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch
výšky nad 12 do 24 m

%

51,150

Konštrukcie doplnkové kovové

1,000

3,550
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Podlahy z dlaždíc
21. Montáž obkladov schodiskových stupňov z dlaždíc keramických
do tmelu, hladké 300x300 mm

m2

22. Dlaždice keramické gres 300x300

m2

23. Lepidlá na obklady a dlažby Flex kleber - flexibilné lepidlo 25 kg
vrece

ks

24. Špárovacie hmoty na obklady a dlažby šedá 5 kg vrece

ks

25. Špárovacie hmoty na obklady a dlažby Fugenelast - elastická prímes
do špárov.hmôt 1l

ks

26. Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad l2 do 24 m

%

4,400

4,840
1,378

0,689
1,034

1,718

Dokončovacie práce - nátery
27. Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových
konštrukcií a klampiarskych konštrukcií oškrabaním, obrúsením

m2

28. Nátery kov.stav.doplnk. konštr. syntetické na vzduchu schnúce
dvojnásobné s emailovaním

m2

29. Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce
základný

m2

30. Odstránenie starých náterov z kovových potrubí a armatúr potrubie do
DN 50 mm

m

31. Nátery kov.potr.a armatúr olejové farby slon.do DN 50 mm jednonás.
1x email a základným náterom

m

32. Nátery klamp.konštr.syntetické na vzduchu schnúce jednonás. so
základným náterom

m2

33. Ostatné práce odmastenie chemickými odhrdzavenie kovových
konštrukcií

m2

40,590

6,520

6,520

5,200

5,200

34,070

40,590

Terasa
Práce a dodávky
34. Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím

m3

35. Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným
fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5

m3

36. Vodorovné premiestneniu výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným
fúrikom príplatok za k. ď. 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5

m3

37. Uloženie sypaniny na pozemku s vyrovnaním

m3

6,022
6,022

12,044

6,022

Zakladanie
38. Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina
súdržných do 92 % PS a nesúdržných

m2

39. Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32
mm

m3

20,200

3,030

Vodorovné konštrukcie
40. Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr.
od 30 do 100 mm zo štrkopiesku

m2

21,890

Komunikácia
41. Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m2

m2

21,890

42. Zámková dlažba hr. 60 m, farba prírodná

m2

22,108

43. Príplatok za kladenie maloformátovej zámkovej dlažby hr. 60 mm,
mimo kruhov do 20 m2

m2

21,890
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Ostatné konštrukcie a práce - búranie
44. Osadenie cestnej obruby z drobných kociek s bočnou oporou z bet. tr.
C 12/15 do lôžka z betónu

m

45. Obrubník parkový 100x20x5 cm

ks

46. Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu
prostého tr. C 16/20

m3

15,040

15,040
0,500

Presun hmôt
47. Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál,
tvárnic, z kovu výšky do 6 m

t

18,627

Ostatné
48. Stôl a lavičky z dreva vrátane povrchovej úpravy a kotvenia do
podlahy D+M
49. Odpadkový kôš D+M
50. Stojan na bicykle s kotvením D+M

kpl

ks
ks

1,000

1,000
1,000

Oprava oplotenia - zelený plot
51. Zemné práce
52. Hľbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5,objem nad 0,01 do 0,02
m3
53. Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu
nad 200 do 300 mm
54. Tuja - Thuja occidentalis Smaragd, 60 - 80 cm

ks

ks

50,000

55. Výsadbový substrát pr 50% výmenu pôdy vrátane dopravy

ks

25,000

56. Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom

ks

50,000

57. Umelé hnojivo na dreviny

ks

50,000

58. Zálievka rastlín do vzdialenosti do 6000 m

ks

m3

50,000
50,000

1,000

Práce a dodávky PSV
Konštrukcie doplnkové kovové
59. Demontáž oplotenia zo strojového pletiva na oceľové stĺpiky, výšky
nad 1 do 2 m 0,009 t
60. Demontáž vrát a vrátok na oplotenie s plochou jednotlivo nad 2 do 6
m2 0,210
61. Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch
výšky do 6 m

m
ks
%

44,000
1,000
1,295

Stavebné úpravy na 1. nadzemnom podlaží
Práce a dodávky
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
62. Armovanie stien vnútorných tmelom so sklo textilnou sieťkou

m2

17,875

Ostatné konštrukcie a práce - búranie
63. Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických
dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t
64. Vyvesenie a zavesenie dreveného alebo kov.dverného krídla nad 1,5
m2
65. Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, 0,06800t
66. Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km

m2

4,125

ks

10,000

m2

17,875

t

1,420

67. Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km

t

28,400

68. Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m

t

1,420

69. Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých
ďalších 5 m
70. Poplatok za uloženie sute na skládke odpadov

t

2,840

t

1,420

ks

2,000

71. Vyvesenie a zavesenie dreveného alebo kov.dverného krídla
nad 1,5 m2
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72. Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných
nad 2 m2, -0,06800t
73. Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km
74. Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km
75. Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m
76. Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých
ďalších 5 m
77. Poplatok za uloženie sute na skládke odpadov

m2
t
t
t

17,875
1,420
28,400
1,420
2,840

t
t

1,420

Presun hmôt HSV
78. Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov
výšky do 25 m

t

0,202

Práce a dodávky
Izolácie proti vode a vlhkosti
79. Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri
na ploche vodorovnej

m2

80. Izolačná stierka na báze živice PCI Lastogum, č. 55429985 PCI

kg

81. Tesniaci pás PCI Pecitape Objekt, č. 45043033 PCI

0,800

m

82. Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri
na ploche zvislej

m2

83. Izolačná stierka na báze živice PCI Lastogum, č. 55429985 PCI

kg

84. Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m

%

1,440
3,600
3,600

6,480
0,520

Zdravotechnika vnútorná kanalizácia
85. Zápachová uzávierka umývadlová

ks

86. Zápachová uzávierka pre sprchu

ks

87. Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6
do 12 m

%

1,000
1,000
0,311

Zdravotechnika – vnútorný vodovod
88. Montáž armatúry závitovej s jedným závitom,nástenka pre výtokový
ventil G 1/2
89. Montáž armatúry závitovej s jedným závitom,nástenka pre
batériu G 1/2

pár

90. Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m

%

0,291

91.Demontáž záchodovej misy -0.01500 t

súb

1,000

92. Montáž záchodovej misy kombinovanej

súb

1,000

93. WC kombi biele vrátane sedátka

ks

1,000

94. Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry
0,01946 t

súb

1,000

95. Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu

súb

1,000

ks

2,000
2,000

Zdravotechnika – zariaďovacie predmety

96.Umývadlo biele

ks

1,000

97.Demontáž sprchovej kabíny a vaničky vrátane výtokových armatúr, 0,08800t

súb.

1,000

98. Montáž sprchových kútov kompletných štvorcových alebo
štvrťkruhových 900x900 mm

súb.

1,000

99. Sprchový kút komplet 90x90x200

ks

1,000

100. Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou

súb

1,000

101. Ventil rohový s rúrkou a ružicou

ks

1,000
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102. Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky

súb

2,000

103. Ventil rohový

ks

2,000

104. Montáž batérie umývadlovej stojankovej s mechanickým ovládaním
G 1/2

ks

105.Umývadlová stojanková páková batéria MIO s pop-up 5/4", chróm

ks

106. Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej s
nastaviteľnou výškou sprchy

ks

107. Sprchová batéria páková s ručnou sprchou

ks

1,000

109. Montáž prahu dverí, jednokrídlových

ks

2,000

110. Lišta prechodová šírky 30 mm

m

1,400

111. Montáž kuchynskej linky drevenej, pracovnej dosky vrátane zadnej
zaklapavacej lišty nad 1000 do 2000 mm

ks

112. Pracovná doska drev. vrátane zadnej zaklapávacej lišty do 2000 mm

ks

113. Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6
do 12 m

%

1,000

1,000
1,000

108. Presun hmôt pre zriaďovacie predmezy v objektoch výšky nad 6
do 12 m

Konštrukcie stolárske

1,000

1,000
0,169

Podlahy z dlaždíc
114. Montáž soklíkov keramických rovných

m

115. Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých, protisklz. alebo
reliéfovaných do tmelu

m2

116. Dlaždice keramické vnútorné

m2

117. Lepidlá na obklady a dlažby Flex kleber - flexibilné lepidlo 25 kg
vrece

ks

118. Špárovacie hmoty na obklady a dlažby šedá 5 kg

ks

1,000

119. Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m

%

1,832

120. Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu

m2

17,875

121. Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké

m2

18,233

122. Lepidlá na obklady a dlažby Flex kleber - flexibilné lepidlo 25 kg
vrece

ks

123. Špárovacie hmoty na obklady a dlažby šedá 5 kg

ks

124. Lišta rohová PVC

m

125. Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6
do 12 m

%

126. Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej
s nastaviteľnou výškou sprchy

ks

4,400
4,125

4,576
1,000

Dokončievacie práce a obklady

4,891

3,057
2,500
6,681

1,000

Dokončovacie práce -nátery
127. Odstránenie starých náterov zo stolár. výrobkov oškrabaním s
obrúsením, dverí
128. Nátery stolárskych výrobkov polyuretanové dvojnásobné 1x s
e-mailovaním
129. Nátery stolárskych výrobkov polyuretanové napustením

m2

59,670

m2

59,670

m2

59,670
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Dokončovacie práce - maľby
130. Odstránenie malieb obrúsením a oprášením, výšky do 3, 80 m
131. Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3, 80 m

m2

m2

362,775
120,925

132. Maľby jednofarebné s bielym stropom výšky do 3,80 m

m2

362,775

133. Ostatné práce - vyhladenie maliarskou masou jednonás. v miestn.
výšky alebo na schodisku do 3,80 m

m2

120,925

134. Demontáž existujúceho zariadenia

hod

2,000

135. Spätná montáž existujúceho zariadenia

hod

3,000

136. Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3

m3

5,024

137. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3

m3

5,024

138. Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m

m3

5,024

139. Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100
do 1000 m3

m3

140. Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3

m3

1,570

t

2,512

Práce a dodávky
Elektromontáže

Oprava obvodového plášťa garáže
Zemnné práce

141. Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné
142. Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo
okolo objektov do 100 m3

m3

143. Mulčovanie okapového chodníka pri hrúbke štrku, resp. štrkodrvy
do 100 mm v rovine alebo na svahu do l:5

m2

144. Kamenivo riečne hrubé fr. 16-32

1,570

3,454

6,280

t

1,005

m2

6,280

146. Oprava vonkajšej omietky tenkovrstvej

m2

38,877

147. Podkladový nástrek sanačný vonkajších stien Terranova, porézny
s vyľahčujúcimi prísadami

m2

148. Vonkajšia omietka stien sanačná Terranova, jemná prírodná hladká,
zrn. 0,6 mm

m2

149. Ochrana, čistenie konštrukcií Terranova, čistenie fasády

m2

129,590

150. Ochrana, čistenie konštrukcií Terranova, zvýšenie priľnavosti náteru

m2

38,877

151. Náter fasádny tekutý Terranova podkladný silikónový

m2

129,590

152. Náter fasádny tekutý Terranova silikónový dvojnásobný

m2

129,590

153. Tmelenie - vyplnenie škár, resp. trhlín (s dodaním hmôt) trvale
pružným tmelom

m

10,500

Komunikácie
145. Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení
250 mm

Práce a dodávky HSV
Úpravy povrchov, podlahy osadenia
32,940

32,940

Ostatné konštrukcie a búracie práce
154. Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu
prostého tr. C 10/12,5 do lôžka

m
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155. Obrubník parkový 100x20x5 cm farba sivá
156. Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy
nad 1,20 do 1,90 m
157. Otlčenie omietok stien v celej hrúbke až na murivo, pri svetlej výške
do 3,80 m-0,050 t
158. Vysekanie, vyškriabanie a vyčistenie škár muriva tehlového okrem
komínového -0,014 t
159. Oškrábanie alebo obrúsenie omietok vonkajších, v rozsahu
do 30 % -0,013 t

ks

15,857
32,928

m2
m2

32,940

m2

32,940
129,590

m2

160. Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km

t

3,793

161. Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km

t

109,997

162. Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m

t

3,793

163. Poplatok za skladovanie - stavebná suť (17 01 ), ostatné

t

3,793

t

1
10,116

165. Izolácia proti vode a zemnej vlhkosti termoplastami zvislé fóliou z
ľahčeného polyetylénu položenou voľne
166. Fondaline nopová fólia proti vlhkosti s radónovou ochranou

m2

15,700

m2

17,584

167. Fondaline začisťovacia okrajová lišta dĺžka 2 m

ks

8,960

168. Fondaline obojstranne lepiaca izolačná páska

ks

1,680

169. Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m

%

1,495

Presun hmôt
164. Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších
plášťov výšky do 25 m

Izolácie proti vode a vlhkosti

Konštrukcie - drevostavby
170. Oprava podbitia rímsy z dosiek š. do 200 mm a hr. do 32 mm
hobľovaných

m

171. Obloženie SM hrúbky 20 mm šírky 100 mm

m2

1,020

172. Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m

%

0,335

14,800

Práce a dodávky PSV
Dokončovacie práce - nátery
173. Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových
konštrukcií a klampiarskych konštrukcií oškrabaním, obrúsením

m2

174. Nátery klamp.konštr.syntetické na vzduchu schnúce jednonás. so
základným náterom

m2

175. Odstránenie starých náterov zo stolárskych výrobkov oškrabaním
s obrúsením, podbitia

m2

176. Nátery stolárských výrobkov syntetické lazurovacím lakom
2x lakovaním

m2

177. Ostatné práce odmastenie chemickými odhrdzavenie kovových
konštrukcií

m2

7,500

7,500

3,440

3,440

7,500

Cena celkom s DPH
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B) Osobitné požiadavky na plnenie:
1. Dodávateľ je povinný najneskôr do 3 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy doručiť
objednávateľovi zoznam s rozpisom jednotkových cien a časový harmonogram prác.
2. 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.
3. 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 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 predpisy, ktoré sa týkajú jeho činnosti. Pokiaľ porušením týchto
predpisov vznikne akákoľvek škoda, nesie všetky vzniknuté náklady zhotoviteľ.
9. 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.
10. 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 dodávate.
11. Nedodržanie lehoty plnenia zmluvy sa považuje za závažné porušenie zmluvy o dielo.
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Príloha č. 2

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ
Predmet zákazky:
„Oprava plášťa budovy, garáže a súvisiace stavebné úpravy administratívnej budovy
v objekte Dopravného úradu, Námestie slobody 12, 942 01 Štúrovo“

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.
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