Vojenské športové centrum
DUKLA Banská Bystrica
č. VŠC-122-5/2017

Počet listov: 3
Prílohy: 1/3

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 – rozšírenie regeneračno – rehabilitačného centra
VŠC DUKLA B. Bystrica“

Opis a rozsah predmetu zákazky:
Predmetom zákazky sú :
Stavebné úpravy – rozšírenie regeneračno – rehabilitačného centra 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: 24 133,14 € 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 požadovanému
predmetu zákazky.
Obhliadka objektu:
Verejný obstarávateľ odporúča pred spracovaním cenovej ponuky vykonať obhliadku objektu.
Obhliadka objektu je možná po telefonickom dohovore, najneskôr však do 2. mája 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. mája 2017 o 12,00 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 Zmluva o dielo 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 25.apríla 2017

pplk. Mgr. Roman Benčík
riaditeľ VŠC DUKLA B. Bystrica

Príloha č. 1: Štruktúra cenovej ponuky
Funkčná špecifikácia predmetu zákazky:
„ Stavebné úpravy – rozšírenie regeneračno – rehabilitačného centra 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:
Vymurovanie priečok – 1,980 m2
Ukotvenie priečok hr. do 100 mm kotvami + zásuvné dvere – 1 ks
Začistenie omietky okolo okien a podláh – 84,160 m
Oprava vnútorných vápenných omietok stien štukových 10-30% - 248,815 m2
Omietka vnútorného ostenia okenného alebo dverného vápenná štuková – 17,706 m2
Podkladový nástrek vnútorných stien - penetrovanie - 248,815 m2
Omietka vnútorných stien zo suchých zmesí hladká – 14,400 m2
Potiahnutie vnút., alebo vonk. stien a ostatných plôch sklotextilnou mriežkou – 14,400 m2
Penetrácia podkladu - adhézny mostík – 36,498 m2
Penetrácia (betón kontakt) - 97,489 m2
Samonivelizačná vyrovnávacia podlahová hmota – 77,371 m2
Príprava zatvrdlého povrchu mazanín cementovým mliekom s prísadou PVAC – 77,371 m2
Brúsenie nerovností betónových podláh do 2 mm - stiahnutie výstupku – 77,371 m2
Osadenie rámov okien z plastov do 4 m2 s montážnou penou – 5 ks
Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm – 8,000 m
Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m – 97,489 m2
Prisekanie rovného ostenia v murive tehlovom na MV, MVC – 14,796 m2
Vybúranie kov. okenných rámov zdvojených do 2 m2 – 2,275 m2
Vybúranie kov. okenných rámov zdvojených do 4 m2 - 10,710 m2
Vybúranie otvorov do 0,09 m2 murivo tehl. MV, MVC hr. do 30 cm – 8 ks
Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 10 cm š. do 10 cm - 22,000 m
Vysekanie rýh v betónovej dlažbe hl. do 15 cm š. do 15 cm – 5,000 m
Vysekanie rýh pre vodiče v omietke stien z MV, MVC š. do 10 cm – 10,000 m
Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 10 cm š. do 10 cm – 22,000 m
Vysekanie rýh v betónovej dlažbe hl. do 15 cm š. do 15 cm – 5,000 m
Vysekanie rýh pre vodiče v omietke stien z MV, MVC š. do 10 cm – 10,000 m
Otlčenie vnútorných omietok stien váp. vápenocem. do 100 % - 10,440 m2
Oprava PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia D 50 - 4 ks
Potrubie kanalizačné z PVC rúr pripojovacie D 50x1.8 – 8,000 m
Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8 – 5 ks
Oprava vodovodného potrubia z PE, prepojenie potrubia do D 32 - 2,000 ks
Oprava vodovodného potrubia z PE odrezanie rúrky DN 16 – 2,000 ks
Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou plastovou D 16x2,2 mm –
58,000 m
Ochrana potrubia izoláciou – 58,000 m
Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G 1/2x150mm – 5,000 pár
Tlakové skúšky vodovodného potrubia závitového – 58,000 m
Sprchová kabínka a misa 90/90 – 1,000 komplet
Umývadlo keramické pripev. na stenu skrutky biele bez krytu na sifón 600mm – 4,000 súbor
Súprava umývadlová štandardná kvalita – 4,000 ks

Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita – 1,000 súbor
Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných nízkotl. stredot. DN 15 – 8,000 m
Opr. ocel. závit. potrubia, navarenie odbočky DN 15 – 2,000 ks
Ventil regul. závit. termostat. priamy s ruč. hlavou – 5,000 ks
Skrutkovanie priame Ve 4300 G 3/4 – 10,000 ks
Vyregulovanie ventilov a kohútov s termost. ovlád. pri oprav – 5,000 ks
Demontáž vykurovacích telies panelových dvojrad. do 2820 mm - 5,000 ks
Vykurovacie telesá panel. 2 radové, tlak. skúšky telies vodou - 4,000 ks
Montáž vyhr. telies oc. doskové dvojité bez odvzd. KORAD-22K Hdo900/Ldo2000mm –
5,000 ks
Teleso vyhr. doskové dvojité s 2xkonvekt. typ 22K s krytmi H900 L2000 Korad P90 – 5,000
ks
Zadebnenie inštalácie RIGIPS na oceľovú konštrukciu dosky hr. 20 mm – 14,450 m2
Podhľady sadr. kazet RIGIPS 600x600 mm hrana A viditel. konstr. – 97,489 m2
Revízne klapky D171 pre sadrokartónové podhľady hr. 12,5 mm, veľkosť 200x200 mm –
3,000 ks
Priečky sadrokartón. RIGIPS jedn. opláštené RB 12.5 mm, hrúbka priečky 75mm - 11,400 m2
Oplechovanie parapetov hliníkové lakované 1,0 mm š. do 300mm – 8,000 m
Klamp. demont. parapetov rš 330 – 8,000 m
Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. nad 0,8m – 6,000 ks
Dvere vnútorné plné 85x197 + kovanie – 6,000 ks
Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 2-krídl. do 1,45m – 3,000 ks
Dvere vnútorné 2 kr plné 130x197 + kovanie – 2,000 ks
Dvere vnútorné 2 kr plné 145x197 + kovanie – 1,000 ks
Montáž prahov dvier 1-krídl. š. do 10cm – 6,000 ks
Prah dubový dĺžka 85 šírka 10cm – 6,000 ks
Montáž prahov dvier 2-krídl. š. do 10cm – 3,000 ks
Prah dubový dĺžka 130 šírka 10cm – 2,000 ks
Prah dubový dĺžka 145 šírka 10cm – 1,000 ks
Montáž a dodávka dvere zásuvné vo vchode – 1,000 ks
Montáž okien plastových – 32,880 m
Okno plastové 175x65 OS1 sklo nepriehľadné – 2,000 ks
Okno plastové 150x238 O1,S1 sklo nepriehľadné – 3,000 ks
Parapeta vnútorná komôrková plastová šír.250 mm – 8,000 m
Montáž soklov keram. rovných do lepidla do 12cm - 21,720 m
Demontáž soklov keram. lepených rovných – 21,720 m
Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu – 36,498 m2
Dlažba keramická protišmyková mrazuvzdorná 300x300 – 39,982 m2
Demontáž soklíkov alebo líšt gumených alebo plastových – 79,890 m
Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt z mäkčených plastov - 79,890 m
Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou – 77,371 m2
Lepenie povlakových podláh plastových pásov – 77,371 m2
Krytina podlahová PVC homogén, hr.2,0 – 79,692 m2
Profil podlahový 2,5 m 3x3 – 83,885 m
Ostatné práce pri povl. podlahách, zvarovanie podlahovín – 39,000 m
Šnúra zvarovacia 4 mm - 39,000 m
Pastovanie a vyleštenie povlakových podláh – 77,371 m2
Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin. 200x250 do tmelu – 14,400 m2
Obklad keramický 300x200 – 14,832 m2
Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabaním – 17,497 m2

Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email - 17,497 m2
Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné - 17,497 m2
Maľba zo zmesí tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m – 263,521 m2
Elektromontáže - demontáže svetiel – 19,000 ks
Montáž krabice do muriva – 32,000 ks
Elektromontážne práce – 1,000 súbor
Montáž, prepínač zapustený IP20, 380 V – 1,000 ks
Montáž, zásuvka zapustená IP20, x-násobná 10/16A - 250V – 31,000 ks
Montáž, interiérové žiarivkové svietidlo - 4x lineárna žiarivka 14-18W, prisadené, IP20-44 19,000 ks
Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy – cca 16,000 hod.
Spínač na stenu 380 V – 1,000 ks
Zásuvka 1-nás. zapustená, s viečkom (oc) IP44, biela-biela – 28,000 ks
Zásuvka 1-nás zapustená vodotesná – 3,000 ks
Krabica univerzálna 1903 – 32,000 ks
Svietidlo žiarivkové vstavané stropné IP20, 4x18W, 350G – 19,000 ks
Svorka pripojovacia SO d6-12mm – 19,000 ks
V cene je zahrnutá dodávka materiálu, doprava sute a vybúraných hmôt na skládku,
vnútrostavenisková doprava sute, nakladanie vybúraných hmôt, poplaky, konštrukcie a práce
HSV, HZS T4-ostatné práce, dopravné náklady a pod.
.
Požadované obchodné podmienky dodania predmetu zákazky:
a) Výsledkom postupu vo verejnom obstarávaní bude Zmluva o dielo podľa Obchodného
zákonníka v znení neskorších predpisov.
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.

