Č.j.: 10330/2017/OESM-001

Bratislava: 28.04.2017

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:
Tel:
E-mail:

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:
45400000 – Kompletizačné práce
44111000-1 Stavebné materiály
60000000-8 Dopravné služby
Predmet zákazky:
„Oprava v administratívnej budove v objekte Dopravného úradu, Ostrov sv. Alžbety 3098,
945 01 Komárno“
1.

Predpokladaná hodnota zákazky: do 9 267,09 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 administratívnej budove
v objekte Dopravného úradu, Ostrov sv. Alžbety 3098, 945 01 Komárno nasledovne: oprava
vonkajších okenných parapetov, demontáž nefunkčných držiakov na streche, výmena
balkónových dverí vrátane vybúrania betónového prahu, maľba interiéru administratívnej
budovy, výmena laminátových podláh v priestore kapitanátu, oprava skladu, oprava schodiska
z 2.NP do priestoru kapitanátu, úpravy v priestore sekretariát- presklená stena.
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 od účinnosti zmluvy o dielo najneskôr
do 07.07.2017.
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, Ostrov sv. Alžbety 3098, 945 01 Komárno
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
administratívnej budovy Dopravného úradu v Komárne. Obhliadku treba nevyhnutné vykonať
v objekte Dopravného úradu, so sídlom: Ostrov sv. Alžbety 3098, 945 01 Komárno, tel.: +421
248777549, mobil: 0918 382 007, e-mail: terezia.prva@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
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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 09.05.2017 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
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 – „Stavebné opravy v administratívnej budovy - Komárno“.
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
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2. Príloha č. 2 „Návrh na plnenie kritéria“.
16. Lehota dodania prác:
Do 07.07.2017 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

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

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 administratívnej budove v objekte Dopravného úradu, Ostrov sv.
Alžbety 3098, 945 01 Komárno nasledovne: oprava vonkajších okenných parapetov, demontáž
nefunkčných držiakov na streche, výmena balkónových dverí vrátane vybúrania betónového
prahu, maľba interiéru administratívnej budovy, výmena laminátových podláh v priestore
kapitanátu, oprava skladu, oprava schodiska z 2.NP do priestoru kapitanátu, úpravy v priestore
sekretariát- presklená stena.
A) Technická špecifikácia predmetu zákazky:
Tabuľka č. 1
Technické vlastnosti

jednotka

Presná
hodnota

Jednot.
cena
s DPH v €

Cena
celkom
s DPH v €

Oprava vonkajších okenných parapetov
Demontáž tesniaceho tmelu styku plastového okna a oplechovania
parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t
Oprava oplechovania pretesnením styku vonkajšieho parapetu a
plastového okná pri rovných oplechovaniach - výmena kotviacich
skrutiek a montáž tesniacej dilatačnej pásky
Skrutka presná 4x25 mm lisovaná celozinkovaná
Tesniaca dilatačná páska s uzavretou štruktúrou buniek
Tmelenie styku plastového okna a ostení s vonkajšími Pz parapetmi
Klampiarsky tmel PU 40 FC balenie: 310ml
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do
24 m

31,200
m
31,200
m
ks
m
m
ks

104,000
35,000
41,600
5,000
3,119

%

Demontáž nefunkčných držiakov na streche
Demontáž kusových prvkov na hladkej krytine do 40 °,D do 75 mm, 0,00261t

1,000
ks

Oprava krytiny po demontáži nefunkčných držiakov z asfaltových
šindľov všetkých tvarov, sklon strechy od 30° do 45°

m2

2,000

Asfaltový šindeľ CLASSIC bobrovka

m2

2,240

Klince 20 mm FeZn (1 kg) 35x20 mm

bal

0,373

Bituménový tmel 310 ml

ks

0,747

Presun hmôt pre krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m

%

0,708

Výmena balkónových dverí vrátane
vybúrania betónového prahu
Búranie akýchkoľvek betónových stupňov a prahov zhotovených na
mieste, -0,07000t

m

Vybúranie plastových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,08400t

m2

1,890

t

0,215

Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m
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Príplatok za každých ďalších 3.5 m
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km

t
t

0,430
0,215

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

t

6,45

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m

t

0,215

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné

t

0,215

Konštrukcie výplňové plastové /plastové dvere/
Montáž dverí balkónových plastových

m

5,60

Tesniaca fólia CX exteriér70 mm/30 m, pre okenné konštrukcie

m

5,88

Tesniaca fólia CX interiér 90 mm/30 m, pre okenné konštrukcie
Plastové balkónové dvere H/B 2100/800 mm otváravo-sklopné, biele

m
ks

Vyvesenie alebo zavesenie plastových krídiel dverí, pre vykonanie
stavebných zmien, plochy do 2 m2

ks

Presun hmot pre konštrukcie výplňové plastové v objektoch výšky nad
12 do 24 m

%

5,88
1,000
1,000

2,56

Maľovanie interiéru administratívnej budovy
Odstránenie, resp. obrúsenie s oprášením malieb, výšky do 3, 80 m
Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov

m2
m2

Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na
schodisku

m2

Maľby z maliarskych zmesí ručne nanášané dvojnásobné biele na
podklad jemnozrnný

m2

Vyspravenie maliarskou sadrou jednonásobné v miestnosti alebo na
schodisku do 3, 80 m

m2

290,000
865,000
250,000
865,000
290,000

Demontáž + montáž parkiet laminátových
Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodových skrutkovaním,
resp. lepením

m

21,000

Lišta soklová

m

21,210

Tmel silikón

bal

2,020

Montáž prechodovej lišty samolepiacej, resp. skrutkovanej

m

1,000

Lišta prechodová s hladkým povrchom

m

1,010

Demontáž podláh drevených, laminátových, parketových položených
voľne alebo spoj click, vrátane líšt -0,0150t

m2

Montáž podlahy z laminátových parkiet, click spoj, položená voľne

m2

25,060

Laminátové parkety so záťažovou triedou AC5/33 hr. 8 mm

m2

25,561

Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 2 mm pod
plávajúce podlahy

m2

Podložka pod plávajúce podlahy hr. 2 mm

m2

25,060

25,060
25,812

Podlahy syntetické povlakové
Podlahy zo stierky silikátovej s disperziou-vyhladenie podkladu
Teralitom_čiastočné vyrovnanie nerovností na podklade

m2

25,060

Oprava skladu
Oprava vonkajšej omietky tenkovrstvej do 50%

m2
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Ochrana, čistenie a sanácia konštrukcií Weber - Terranova, čistenie
fasády

m2

Ochrana, čistenie a sanácia konštrukcií Weber - Terranova,
odstráňovač rias

m2

Náter fasádny tekutý Weber - Terranova, silikónový podkladný

m2

Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20
m

m2

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

t

51,000

51,000
51,000
35,040
1,237

Izolácia strechy skladu
Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° -0,01000t

m2

Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena
náterom penetračným

m2

Penetračný náter

kg

Zhotovenie povlakovej krytiny stiech plochých do 10* pásmi
pritavením NAIP na celej ploche, modifikované pásy v dvoch vrstvách

m2

Pás ťažký asfaltový Elastobit ST 42 h

m2

Asfaltovaný pás pre vrchné vrstvy hydroizolačných
systémov,ELASTOBIT PV TOP 42 sivý

m2

Odstránenie povlak. krytiny na strechách rovných do 10° vyrovnanie
povrchu, -0,00200t

m2

Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m

%

15,500
15,500

3,875
15,500
17,825
17,825

13,320
4,384

Dokončovacie práce a nátery skladu
Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových
konštrukcií oškrabaním, obrúsením

m2

Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce
dvojnás. 1x s emailov. - 105µm

m2

Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce
základný - 35µm

m2

Nátery klamp. konštr. syntet. na vzduchu schnúce dvojnás. so
základného náterom reakt. farbou - 105µm

m2

Ostatné práce odmastenie chemickými osdtraňovačmi, odhrdzavenie
klampiarskych konštrukcií, oplechovania

m2

14,000
14,000

14,000
5,450
5,450

Dokončovacie práce – maľby skladu
Odstránenie malieb dôkladným oškrabaním, výšky do 3, 80 m

m2

50,000

Penetrovanie jednonásobné výšky do 3, 80 m

m2

50,000

Mydlenie podkladu výšky do 3, 80 m

m2

50,000

Vyrovnanie trhlín a nerovností na jemnozrnných povrchoch výšky do 3,
80 m

m2

Maľby protiplesňovou farbou ručne nanášané na jemnozrnný podklad
do výšky 5, 00 m

m2

Vyspravenie maliarskou sadrou jednonásobné v miestnosti alebo na
schodisku do 3, 80 m

m2

Dopravné náklady

50,000
50,000
50,000

€

Úpravy v priestore - presklená stena
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Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo plastovej steny po
montáži vrátane opravy maľby
Montáž plastových presklených stien, tesnenie škár stykov rôznych
konštrukcií, tmelením

m

8,800

Tmel akrylový

ks

2,000

Montáž presklenej plastovej steny s nadsvetlíkom vrátane dverného
krídla - celkový rozmer steny: š. 3 000 mm a v. 2 900 mm
Presklená plastová stena s nadsvetlíkom vrátane dverného krídla
(900mm x 2000 mm), sklo float číry a plastová plná výplň, rozmer š.
3000 mm a 2900 mm

ks

1,000
1,000

ks

Oprava schodiska z 2. NP do priestoru
kapitanátu
Konštrukcie stolárske
Montáž drevenej nástupnice s priskrutkovaním na podklad šírky do 400
mm, dĺžky do 1000 mm

ks

Montáž obloženia schodiskovej podstupnice laminátovými podlahami
schodiska lepením

m2

Laminátové parkety

m2

Demontáž lepených podláh laminátových_podstupnice a podesta,
vrátane líšt -0,0150t

m2

Demontáž drevených schodiskových stupňov_nástupníc 900x280 mm ,
prikotvených skrutkami -0,0150t

ks

13,000
3,060
3,672
3,060
13,000

Podlahy povlakové
Lepenie textilných podláh všívaných alebo vpichovaných na
schodiskových stupňoch

m

Koberec vpichovaný lepený na nástupnice_trieda záťaže 33

ks

13,000

13,000

Dokončovacie práce - nátery
Odstránenie starých náterov zo stolárskych výrobkov oškrabaním s
obrúsením, drevenných nástupníc

m2

Nátery stolárskych výrobkov dvojnásobné 2x s emailovaním a 2x plným
tmelením

m2

3,276
3,276

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. Náklady spojené vrátane dopravy na miesto plnenia Dopravný úrad, Ostrov sv. Alžbety 3098, 945 01
Komárno.
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 zhotoviteľ požadovať len v prípade, ak chyby v projekte, resp. chyby
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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.
11. Prípadné škody postihy, ktoré by vznikli objednávateľovi zanedbaním povinností dodávateľa v tejto
súvislosti, bude hradiť dodávateľ
12. Nedodržanie lehoty pln enia zmluvy je považované za závažné porušenie zmluvy.
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Príloha č. 2

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ
Predmet zákazky: „Oprava v administratívnej budove v objekte Dopravného úradu, Ostrov sv.
Alžbety 3098, 945 01 Komárno“

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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