Vojenské športové centrum
DUKLA Banská Bystrica
č. VŠC-214-3/2016

Počet listov: 2
Prílohy: 1/2

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.

Základné údaje pre poskytnutie informácie
___________________________________________________________________________
Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Názov:

Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
(ďalej len „ VŠC“)
Sídlo:
Hutná 3, 974 01 Banská Bystrica
IČO:
00800520
DIČ:
2021075309
Kontaktná osoba: Ing. Vladimíra Weissová
Telefón:
0903 568 028
E-mail:
weissova@dukla.sk
Názov predmetu zákazky:
„Stavebné úpravy v regeneračno – rehabilitačnej miestnosti VŠC DUKLA B. Bystrica“

Opis a rozsah predmetu zákazky:
Predmetom zákazky sú :
- Stavebné úpravy v regeneračno – rehabilitačnej miestnosti VŠC DUKLA B. Bystrica
v rozsahu podľa prílohy čísla 1 tejto výzvy.
Spoločný slovník obstarávania:
Hlavný predmet
Hlavný slovník:
45000000-7 – Stavebné práce
45310000-3 – Elektroinštalačné práce
39370000-6 – Vodoinštalácie
45111300-1 – Demontážne práce
45255400-3 – Montážne práce

Predpokladaná hodnota zákazky: 9 683,69 € bez DPH. VŠC nie je platiteľom dane
z pridanej hodnoty.
Zdroje financovania:
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu VŠC. Verejný obstarávateľ neposkytuje
preddavok ani zálohovú platbu.
Obsah ponuky:
Cenová ponuka nacenená v súlade s prílohou č. 1 tejto výzvy. Predmet zákazky nie je
rozdelený na časti. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.
Variantné riešenia:
Uchádzačom sa nepovoľuje predložiť variantné riešenia vo vzťahu k považovanému
predmetu zákazky.
Obhliadka objektu:
Verejný obstarávateľ odporúča pred spracovaním cenovej ponuky vykonať obhliadku objektu.
Obhliadka objektu je možná po telefonickom dohovore, najneskôr však do 30. decembra
2016.
Lehota začatia/ukončenia stavebných prác
Od 10. januára 2017 do 31. januára 2017
Lehota a podmienky na predloženie cenovej ponuky a spôsob jej doručenia:
Uchádzač vloží ponuku do samostatnej nepriehľadnej obálky. Obálka ponuky musí byť
uzatvorená, prípadne zabezpečená proti nežiadúcemu otvoreniu a označená údajmi:
- adresou verejného obstarávateľa
- adresou uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania),
- označením: „NEOTVÁRAŤ – REGE“
- ponuky je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa poštou alebo osobne na
podateľni na prízemí hlavnej budovy, číslo dverí 125.
Lehota na predkladanie ponúk uplynie: dňa 9. januára 2017 o 11,00 hod.
Podmienky účasti:
Cenová ponuka musí obsahovať:
- identifikačné údaje uchádzača (obchodný názov, adresa uchádzača alebo miesto jeho
podnikania, meno, priezvisko a funkcia štatutárneho zástupcu, IČO, DIČ, IČ DPH, bankové
spojenie (názov, adresa a sídlo peňažného ústavu), číslo bankového účtu, kontaktné telefónne
číslo, e-mailová adresa kontaktnej osoby,
- doklad o oprávnení podnikať v uvedenej oblasti (pri predložení ponuky postačuje aj
neoverená fotokópia).
- cenovú ponuku nacenenú v súlade s prílohou č. 1 tejto výzvy. Predmet zákazky nie je
rozdelený na časti. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.
Kritérium na hodnotenie ponúk: Najnižšia cena v € s DPH. Do ceny je nutné započítať
všetky náklady vrátane dopravných nákladov a pod., pričom cena musí byť konečná.
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.
Druh zákazky/typ zmluvy:
Výsledkom postupu vo verejnom obstarávaní bude objednávka podľa Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov.

Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
- proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou
podľa § 117 zákona nie je možné podať žiadosť o nápravu, ani námietky v zmysle platného
zákona o verejnom obstarávaní,
- verejný obstarávateľ na vyhodnotenie ponúk zriadi trojčlennú komisiu,
- všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnotia bude bezodkladne (najneskôr do 5 dní
odo dňa vyhodnotenia ponúk) oznámený výsledok vyhodnotenia ponúk,
- víťazný uchádzač musí pred podpisom zmluvy predložiť originál dokladu o oprávnení
podnikať alebo jeho úradne osvedčenú kópiu, ktorým preukáže jeho aktuálnosť,
- verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu s uchádzačom umiestneným
v poradí za úspešným uchádzačom, ak z rôznych dôvodov nedôjde k uzatvoreniu zmluvy
s úspešným uchádzačom, resp. úspešný uchádzač od nej odstúpi.
Dôvod zrušenia zadania zákazky
- nebola predložená ani jedna ponuka,
- ani jeden z uchádzačov nesplnil podmienky výzvy,
- ani jedna z predložených ponúk nevyhovie požiadavkám verejného obstarávateľa.

V Banskej Bystrici dňa 21.decembra 2016

Mgr. Richard Galovič
riaditeľ VŠC DUKLA B. Bystrica

Príloha č. 1: Štruktúra cenovej ponuky
Funkčná špecifikácia predmetu zákazky:
„Stavebné úpravy v regeneračno – rehabilitačnej miestnosti VŠC DUKLA B. Bystrica“
Technická špecifikácia predmetu zákazky:
Miesto dodania predmetu zákazky:
Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica, Hutná 3, 974 04 Banská Bystrica
Rozsah prác:
Úpravy povrchov, podlahy, výplne
- zaplnenie rýh v stenách maltou – 2,0000 m2
- začistenie omietky okolo okien a podláh – 40,000 m
- podkladový nástrek vnútorných stien – penetrovanie – 11,368 m2
- omietka vnútorných stien zo such. zm. hladká , cem. prednástrek – 11,368 m2
- penetrácia podkladu pod samonivelizačnú stierku – 58,567 m2
- liaty samonivel. poter kontaktný pevne spojený s podkladovou betónov. konštrukciou hr.
25 mm – 58,567 m2
Ostaté konštrukcie a práce
- vyčistenie – 58,567 m2
- búranie základov z betónu prostého – 1,682 m3
- búranie muriva z tehál dutých MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2 – 3,135 m3
- búranie schodiskových stupňov betónových zhotovených na mieste – 3,408 m
- búranie železobetónových stropov doskových hr. do 8 cm – 0,305 m3
- búranie valc. nosníkov v murive zmieš. dl. do 4m do 20 kg/m – 0,144 t
- odstránenie degradovaného betónu hr. 5 cm ručne – 58,567 m2
- búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2 – 62,381 m2
- prisekanie rovného ostenia v murive tehlovom MV, MVC – 0,640 m2
- vybúranie vedenia vodovodného, plynového DN o 125 mm – 10,000 m
- vybúranie kanalizačného potrubia DN do 100 mm – 10,000 m
- vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 10 cm š. do 10 cm – 10,000 m
- vysekanie rýh v betón. dlažbe hl. do 15 cm š. do 15 cm – 5,000 m
- vysekanie rýh pre vodiče v omietke stien – 10,000 m
- vybúranie kotevných želiez z betónu alebo kameň, muriva - 12,000 kusov
- vybúranie vane č.3 - 1,000 kus
- vybúranie vaní č. 1,2 - 2,000 kusy
- otlčenie vnútorných omietok stien váp. vápenocem. do 100 % - 8,368 m2
- vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy do 2 m2 - 3,000 m2
- odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km - 16,067 t
- odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km - 144,603 t
- vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m 16,067 t
- vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m - 32,134 t
- nakladanie vybúraných hmôt - 16,067 t
- poplatok za uloenie a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach - 16,067 t
- ostatný odpad
- presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m - 9,586 t
- konštrukcie a práce HSV, HZS T4-demontáž zariadenia technická miestnosť -16,000 hod
Práce a dodávky PSV
Vnútorná kanalizácia
- opr. PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia D 75 - 1,000 kus
- potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 75x1,8 - 5,000 m

- vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 75x1.9 - 1,000 kus
- podlahové vpusty s vod. odtokom DN 40/50 s nerež mriežkou 300x300 - 1,000 kus
- presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m - 1,639 %
Vnútorný vodovod
- opr. vodov. potrubia z PE, prepojenie potrubia do D 32 - 1,000 kus
- opr. vodov. potrubia z PE odrezanie rúrky DN 16 - 1,000 kus
- potrubie vodovod. Plast. PE-Xa spoj násuvnou objímkou plastovou D 16x2.2 mm - 10,000 m
- ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 16 - 10,000 m
- arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. ventil G ½ - 2,000 kusy
- tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50 - 10,000 m
- presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m - 1,253 %
Zariaďovacie predmety
- ventil nástenný G1/2 štandardná kvalita - 2,000 súbor
- demontáž batérií sprchových T1954 diterenc. do G 5/4 x 6/4 - 1,000 kus
- záhradná hadica - 2,000 kusy
- zariaďovacie predmety HZS T4-ostatné demontáže - 16,000 hod
- presun hmôt pre zariatf. predmety v objektoch výšky do 12 m - 2,586 %
Vykurovacie telesá
- demontáž vykurovacích telies panelových dvolrad. do 2820 mm - 1,000 kus
- montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžkv 3000 mm +
zváranie kov. potrubia - 1,000 kus
- presun hmôt pre vykúr, telesá UK v objektoch výšky do 12 m - 0,111 %
Podlahy z dlaždíc keramických
- demontáž obkladov stupníc z dlaždíc keramických kladených do malty š do 350 mm - 3,408 m
- demontáž obkladov podstupníc z dlaždíc keramických kladených do malty v do 250 - 3,408 m
- montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu - 58,567 m2
- dlažba keramická protišmyková gres 300x300 - 60,324 m2
- škárovanie dlažba + obklad - 69,930 m2
- presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m - 28,724 %
Obklady z obkladačiek a dosiek
- montáž obkladov vnút. z obklad, pórovln. 200x250 do tmelu - 11,368 m2
- obklad keramický 300x200 - 11,709 m2
- presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m - 3,935 %
Elektromontáže
- montáž el-inšt rúrky (kov) tuhá závitová, uložená pevne D50mm (P42) - 10,000 m
- montáž krabice do muriva KO (68) bez zapojenia, s vekom, odbočná - 2,000 kusy
- montáž krabice do muriva KR (68) vrátane zapojenia,
rozvodka s vekom a svorkovnicou - 2,000 kusy
- ukončenie celoplastových káblov zmršťovacou záklopkou do 4x10 mm2 - 12,000 kus
- montáž, zásuvka zapustená IP20, x-násobná 10/16A - 250V, koncová - 2,000 kusy
- montáž ističa - 1,000 kus
- montáž prúdový chránič 4-pol - 1,000 kus
- montáž ochranného pospojovanie vodičom Cu 4-25mm2,
pevne uložené, bez Driooienia - 10,000 m
- montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x4-16 - 10,000 m
- PPV (pomocné a podružné výkony) - 4,750 %
- spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy
- kábel Cu 750V: CYKY-Cz 5x4 - 10,000 m
- vodič CY čierny 4 drôt - 10,000 m
- istič 20A 3 - 1,000 kus

-

prúdová ochrana rCD4 - 25A - 1,000 kus
zásuvka 25A - 2,000 kusy
svorkovnica 6311-06 2,5mm2 2pól. - 2,000 kus
rúrka elektroinštalačná oceľová závitová 6042 d 42mm - 10,000 m
krabica univerzálna 1903 - 2,000 kus
Svorka pripojovacia SO d6-12mm - 1,000 kus
podružný materiál - 4,930 %

Požadované obchodné podmienky dodania predmetu zákazky:
a) Predmet zákazky bude verejným obstarávateľom objednaný na základe objednávky.
b) Objednávateľ neposkytne dodávateľovi žiaden preddavok.
c) Splatnosť faktúry je do 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
d) Úhradu ceny predmetu zákazky uskutoční objednávateľ po odovzdaní a prevzatí celého
predmetu zákazky na základe faktúry vystavenej dodávateľom.
e) Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu stanovené zákonom.
f) V prípade, ak faktúra za predmet zákazky nebude obsahovať všetky náležitosti daňového
dokladu alebo bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, objednávateľ je oprávnený ju
do dátumu splatnosti vrátiť dodávateľovi. Dodávateľ faktúru podľa charakteru nedostatku
buď opraví alebo vystaví novú faktúru. Na opravenej alebo novej faktúre vyznačí nový dátum
splatnosti.
g) Dodávateľ vystavenú faktúru zašle objednávateľovi doporučene poštou na adresu jeho
sídla.

