Č.j.: 18871/2016/OESM-001

Bratislava: 25.10.2016

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:

Mgr. Rastilav Babčan
+421 248777577
rastislav.babcan@nsat.sk

Druh zákazky: stavebné práce, služba, tovar
Slovník spoločného obstarávania (CPV) :
Hlavný slovník:
45000000-7-Stavebné práce
Doplnkový slovník:
44111000-1 Stavebné materiály
60000000-8 Dopravné služby
Predmet zákazky:
„Rekonštrukcia garáží a vrátnice v priestoroch Dopravného úradu, Letisko M. R.
Štefánika, Bratislava“
Predpokladaná hodnota zákazky: do 12 440,00 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 rekonštrukciu garáží a vrátnice v priestoroch
Dopravného úradu, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava. Na základe uvedeného bol
zrealizovaný prieskum trhu na predmet zákazky. 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 20.12.2016.
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, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 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.
10. Obhliadka miesta a dodania predmetu zákazky
Oprava predmetnej zákazky si bude vyžadovať nevyhnutnú obhliadku vzhľadom na starší typ
garáži a vrátnice. Obhliadku treba nevyhnutné vykonať v objekte Dopravného úradu, so sídlom
na Letisku M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava, tel.: +421 248777577,
e-mail: rastislav.babcan@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.
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

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 31.10.2016 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 – „Rekonštrukcia garáží a vrátnice“.
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“.
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16. Lehota dodania prác:
Do 20.12.2016 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;
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. Rekonštrukcia a stavba krovu po celej dĺžke garáži (nové zastrešenie), na zamedzenie zatekania
a udržiavania sa vodných plôch na streche,
2. Odstránenie nečistôt a plesní z muriva garáži, a následná oprava a maľovanie betónových častí
garáží.
3. Mechanické očistenie stien a drobné opravy npr.(vyspravenie dier, vyrovnanie trhlín
a nerovností povrchu stierkou/sádrou, odstránenie starej farby, v prípade potreby lokálne umytie
mastnoty mydlovým roztokom.
4. Vybrúsenie a maľovanie 12 ks garážových brán.
5. Penetrácia a náter vrátnice, a okenných rámov.
6. Orez stromov, a ich odvoz.
7. Odvoz a likvidácia vzniknutého odpadu, a následné upratanie.
A) Technická špecifikácia predmetu zákazky:
Tabuľka č. 1
Technické vlastnosti

MJ

Množstvo

Jednot. cena
s DPH v €

Cena celkom
s DPH v €

Práce a dodávky
Povrchové úpravy
Otlčenie alebo osekanie stien omietok
Penetračný náter
Náter tekutý fasádny podkladný
Náter tekutý fasádny silikónový
Oprava omietky
Tmelenie škár
Sieťkovanie vonkajších stien
Zhotovenie náteru alebo úpravy povrchových plôch,
označenie /číslice/ latexového alebo olejovými farbami
Brúsenie železných brán
Náter železných brán
Demontáž a montáž gumených častí v spodnej časti brán
Brúsenie betónových častí
Vysprávky betónových častí
Náter plastových rámov okien (modrá)
Odhrdzavenie kovovej konštrukcie

m2
m2
m2
m2
m2
m
m2

21,600
21,600
70,000
70,000
21,600
40,000
21,600

kus
m2
m2
kus
m2
m2

12,000
80,000
80,000
12,000
20,000
15,000

m2

80,000

m2
m2
m2

250,000
250,000
250,000

Práce - zastrešenie garáží
Zastrešenie garáži pozinkovaným plechom
(vyspádovanie)
Tesárske práce
Klampiarské práce
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Technické vlastnosti
Manipulácia s materiálom
Hranoly, dosky
Spotrebný materiál
Doprava
orez stromov
odvoz odpadu

MJ

Množstvo

ks

3

Jednot. cena
s DPH v €

Cena celkom
s DPH v €

Cena celkom s DPH
Technické vlastnosti
Vlastnosti farby
Farba
Kvalita použitých materiálov
Určené použitie

Charakteristika
Paropriepustná, nehorľavá, netoxická, oteruvzdorná
Stála, biela, modrá
Certifikát ISO 9001
Oprava a maľovanie garáží a vrátnice

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. 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. Náklady spojené vrátane dopravy na miesto plnenia Dopravný úrad, Letisko M.R.Štefánika,
Bratislava.
5. Vykonanie zákazky sa požaduje v čase dohodnutom s obstarávateľom tak, aby neprišlo
k obmedzeniu užívania priestorov objednávateľa počas realizácie zákazky, a prišlo len na
nevyhnutný čas a po odsúhlasenom harmonograme vykonávaných prác s objednávateľom.
6. Zhotoviteľ je povinný oprášiť steny, zakryť okná, dvere, podlahy, olepiť okná páskou, upratať
priestory a odviezť vzniknutý odpad.
7. Zhotoviteľ je povinný dodať vonkajšie maliarske farby, materiál a nástroje na výkon zákazky.
8. Zhotoviteľ je povinný vyznačiť miesta stavby bezpečnostnými prvkami.
9. Zhotoviteľ je povinný vykonať denné upratovanie a záverečné upratovanie.
10. Pri uplatnení reklamácie je zhotoviteľ práce povinný závady odstrániť na vlastné náklady.
11. 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
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objednávateľa alebo inými osobami určenými na základe zmluvy a poskytnúť im všetku
potrebnú súčinnosť.
12. 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.
13. 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.
14. 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.
15. 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.
16. 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.
17. 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: „Rekonštrukcia garáží a vrátnice v priestoroch Dopravného úradu,
Letisko M. R. Štefánika, 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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