
Vojenské športové centrum Počet listov:
DUKLA Banská Bystrica Prílohy:
Č V~C-?06-6 ‘O‘O

VYL‚‘A 1‘I~A PRLDLOhNH~ U~NOVLJ PO~UK‘~

Zákazka podľa ~ 117 zákona č. 343 2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a dopineni
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Základné údaje pre poskytnutie informácie

1. Identifikačné údaje verejného obstarávatel‘a:

Názov: Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
(d‘alej len „VŠC“)

Sídlo: Hutná 3, 974 04 Banská Bystrica
Zastúpená: pplk. Mgr. Roman Benčík - riaditel‘
ICO: 00800520
DIČ: 2021075309
Kontaktná osoba: Ing. Vladimíra Weissová
Telefón: 0903 568 028
E-mail: weissova@dukla.sk

2. Názov predmetu zákazky:

„Oprava stropu v garážach pri Športovej hale DUKLA VŠC DUKLA Banská Bystrica“

3. Opis a rozsah predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je oprava stropu v garážach pri Sportovej hale DUKLA, a to

difúzne uzavretie stropu proti prieniku exhalátov do vyššieho podlažia s automatickým
odvetraním priestoru a odstránenie nedostatkov vyplývajúcich z projektu protipožiarnej
bezpečnosti stavby.
Použitý materiál musí splňať parametre definované v zákone NR SR č. 133 2013 Z. z.
o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a verejný obstarávatel‘
požaduje dokladovať ho certifikátmi a protokolmi o zhode od výrobcu, najmá o požadovanej
požiarnej odolnosti.
Garáž je obdlžnikového pódorysu o rozmeroch 24,66 m x 20,08 m. Konštrukčné riešenie
stropu je tvorené nosným železobetónovým skeletom uloženým na stlpoch, v pozdlžnom
smere vo vzdialenosti 6 000 mm a priečnom vo vzdialenosti 4 750 a 2 500 mm. Cez
existujúcu stropnú konštrukciu dochádza k prieniku exhalátov do vyššieho podlažia, čo
nepriaznivo vplýva na tréningový proces v 25 metrovej strelnici, ktorá je situovaná nad
priestorom garáže. Preto je potrebné urobiť reprofiláciu existujúceho stropu, aplikovať



difúznu uzatváraciu vrstvu materiálom na báze plastu, realizovat‘ nútené vetranie
s automatickým riadením v závislosti na množstve C02.

4 Druh iákaíky~ ~tavehné práce

5. Miesto uskutočnenia stavebných prác: Garáz pri Šporlovej hale DUKLA, Cesta na
štadión 28, 974 04 Banská Bystrica.

6. Spoločný slovník obstarávania (kód CPV):

45432210-9 Povrchová úprava stien
454 10000-4 Omietkárske práce
45262520-2 Murárske práce

7. Predpokladaná hodnota zákazky: 18 036,55 f bez DPH. VŠC nie je platitel‘om dane
z pridanej hodnoty.

8. Zdroje financovania:
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu VŠC. Verejný obstarávateľ neposkytuje
preddavok ani zálohová platbu.

9. Rozdelenie predmetu zákazky: NIE

10. Variantné riešenia: Uchádzačom sa nepovol‘uje predložiť variantně riešenia vo vzťahu
k požadovanému predmetu zákazky.

11. Obhliadka: Verejný obstarávatel‘ odporúča pred spracovaním cenovej ponuky vykonať
obhliadku objektu. Obhliadka sa uskutoční dňa 8.10.2020, zraz účastníkov bude o 09,00 hod.
pred vchodom do objektu Športovej haly DUKLA, Cesta na štadión 28, 974 04 Banská
Bystrica. Vašu účasť na obhliadke je potrebné nahlásiť e-mailom, minimálne jeden deň pred
realizáciou obhliadky. Kontaktná osoba: Ing. Jaroslav Vítek, e-mail: vitek(~dukIa.sk, tel.
0903 820 970.
Z dóvodu zamedzenia šírenia ochorenia COVID- 19 verejný obstarávatel‘ žiada účastníkov
obhliadky, aby mali prekryté horné dýchacie cesty rúškom, šálom, šatkou alebo mým
vhodným spósobom a dodržiavali odstup minimálne 2 m od ostatných osób.

12. Lehota a podmienky na predloženie cenovej ponuky a spósob jej doručenia:
Uchádzač vloží ponuku do samostatnej nepriehl‘adnej obálky. Obálka ponuky musí byť
uzatvorená, prípadne zabezpečená proti nežiadúcemu otvoreniu a označená údajmi:
- adresou verejného obstarávatel‘a,
- adresou uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania),
- označením: „NEOTVARAT - GARAZ“
- ponuky je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa poštou alebo osobne

v podatel‘ni na prízemí hlavnej budovy VSC DUKLA Banská Bystrica, Hutná 3, 974 04
Banská Bystrica, číslo dverí 125 v čase od 08,00 hod. do 10,00 hod.

- z dóvodu zamedzenia šírenia ochorenia COVID-19 verejný obstarávateľ žiada
uchádzačov, ktorí budú predkladať cenové ponuky osobne v podatel‘ni na prízemí hlavnej
budovy VSC DUKLA Banská Bystrica, aby mali prekryté horné dýchacie cesty rúškom,
šálom, šatkou alebo mým vhodným spósobom a dodržiavali odstup minimálne 2 m od
ostatných osób.



ii. [eliota na pIe(IklII(1&IIIle pouúl‘ uplyiik: (třiB 14. ol‘ÍóL~ra ?O?O o 1‘,O() hod,
— v pt ípade (lot tičetiia LK~Iou iuu‘.í byt‘ pottuka v ~~tatiovetwj h—hoLe dot ttčetiá ita adieFu: \JSC
DUKLA Banská Bystrica, Hutná 3, 974 04 Banská Bystrica. Dátum poštovej pečialky nic je
rozhodujúci,
- ponuky predložené Po lchotc na prcdkladanie ponúk ncbudú otvorcná a budú vrátené na
adresu odosielateľa uvedenej na obale s ponukou,
- Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nie je možné predložené ponuky odvolať.
- ponuky po predložení nemožno meniť ani doplňať,
- Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk je zmena alebo doplnenie ponuky vylúčená.
- prípadná oprava zrejmých chýb a nesprávností, ktoré vznikli pri vyhotovení ponuky je
možná aj o uplynutí lehoty na predkladanie ponúk,
- ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EUR.

14. Lehota viazanosti ponúk: 3 mesiace od predloženia ponuky

15. Obsah ponuky:
Cenová ponuka musí obsahovat‘:
- identifikačné údaje uchádzača (obchodný názov, adresa uchádzača alebo miesto jeho
podnikania, meno, priezvisko a funkcia štatutárneho zástupcu, IČO, DIC, IC DPH, bankové
spojenie (názov, adresa a sídlo peňažného ústavu), číslo bankového účtu, kontaktné telefónne
číslo, e-mailová adresa kontaktnej osoby príloha Č. 1 tejto Výzvy,
- cenovú ponuku nacenenú v súlade s prílohou Č. 1 a č. 2 tejto Výzvy. Predmet zákazky nic je
rozdelený na časti. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. Celkový rozsah
predmetu zákazky je uvedený vo Výkaze — výmer, ktorý tvorí prílohu Č. 2 tejto Výzvy,
v ktorom sú uvedené jednotlivé položky obstarávaných prác ako aj príslušné množstvá
a výmery spolu s ich mernými jednotkami.
Verejný obstarávatel‘ upozorňuje záujemcov, aby prípadné odkazy vo výzve na predkladanie
ponúk a v jej prílohách na obchodné meno, osobitné označenie výrobcu, výrobku alebo
materiálu, ktorými sa identifikuje konkrétny výrobca, považovali iba za určenie parametrov
porovnateľných výrobkov a materiálov a zároveň verejný obstarávatel‘ vyžaduje, aby
parametre výrobkov (a ich ekvivalenty) boli dodržané na kvalitatívnej úrovni minimálne takej
(a lepšej) ako je stanovené v týchto podkladoch. To znamená, že verejný obstarávatel‘
umožňuje v súťažnej ponuke naceniť ekvivalent výrobku, t. j. výrobok porovnatel‘ný s tým,
ktorý je uvedený v tejto výzve.
V prípade, že oslovený uchádzač vo Výkaze-výmer nacení ekvivalent výrobku, verejný
obstarávatel‘ požaduje do poznámky vo Výkaze-výmer uviesť názov ekvivalentného výrobku
vrátane technickej špecifikácie.
V prípade, ak ekvivalent výrobku ponúkaný zo strany osloveného uchádzaČa nebude splňať
technické parametre požadovaného materiálu, je verejný obstarávateľ oprávnený takúto
cenovú ponuku neprijať.

Výkaz — výmer musí obsahovať všetky vyžadované položky chronologicky zoradené
s vyžadovanými množstvami a v štruktúre tak, ako verejný obstarávatel‘ poskytol
Prílohu Č. 2, v opačnom prípade je verejný obstarávatel‘ oprávnený cenovú ponuku
neprijať.



V celkovej ponukovej cene uchádzača musia byť započítané, o. i. aj náklady na dopravu a na
likvidáciu odpadov vzniknutých v rámci realizácie predmetu zákazky,
- CĹ~11d Zd u~k1LtoúwI1ic Mdvcbllýdl pI“t. 1nLI~Í byt‘ sL‘tItovĹĹLú V /[fly~le ZĚLkOLL(t NR SR
~. 1 8/10Q6 Z. z. o ccnůch v zneni neskor~í~h predpisov LI musí byt‘ SILUIOVQILŮ ‚ O ÍLLLLŮIO

V ako cena celkom bez DPh,
V výška a sadzba DPH
V cena celkom vrátane DPH

- pokial‘ uchádzač nie je platcom DPH, tak na túto skutočnosť v ponuke upozorní.
Cena musí zah±ňať všetky náklady uchádzača súvisiace s predmetom obstarávania.

16. Ponuka d‘alej bude obsahovať doklady pre preukázanie podmienok účasti
nasledovne:
- osobné postavenie - uchádzač musí spÍňať podmienky účasti týkajúce sa osobného
postavenia podl‘a ~ 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343 2015 Z. z. o verejnom obstarávaní,
- čestné vyhlásenie uchádzača o neprítomnosti konfliktu záujmov v zmysle ~ 23 zákona
č. 343 2015 Z. z. o verejnom obstarávaní,
- čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní
v zmysle ~ 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343 2015 Z. z. o verejnom obstarávaní,
- certifikáty a protokoly o zhode od výrobcu na použitý materiál v zmysle zákona č.
133 2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

17. Kritérium na hodnotenie ponúk: Najnižšia celková cena v € s DPH.

18. Typ zmluvy: Výsledkom postupu vo verejnom obstarávaní bude Zmluva o dielo podl‘a
Obchodného zákonníka.

19. Trvanie zmluvy a lehota dodania: do 30. novembra 2020

20. Ďaišie informácie verejného obstarávatel‘a:
- proli rozhodnutiu verejného obstarávatel‘a pri postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou
podl‘a ~ 117 zákona nie je možné podať žiadosť o nápravu, ani námietky v zmysle platného
zákona o verejnom obstarávaní,
- verejný ohstarávateľ na vyhodnotenie ponúk vymenuje minimálne trojčlennú komisiu.
Vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné,
- všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnotia bude bezodkladne (najneskór do
10 pracovných dní odo dňa otvárania obálok) oznámený výsledok vyhodnotenia ponúk,
- verejný obstarávatel‘ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu s uchádzačom umiestneným
v poradí za úspešným uchádzačom, ak z róznych dóvodov nedójde k uzatvoreniu zmluvy
s úspešným uchádzačom, resp. úspešný uchádzač od nei odstúpi,
- uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto obstarávaní.

21. Požadované obchodné podmienky dodania predmetu zákazky:
- splatnosť faktúry je do 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávatel‘ovi,
- úhradu ceny predmetu zákazky uskutoční obj ednávatel‘ Po odovzdaní a prevzatí celého
predmetu zákazky na základe faktúry vystavenej dodávatel‘om,
- faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu stanovené zákonom,
- 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 dodávatel‘ovi. Dodávatel‘ faktúru podľa charakteru nedostatku
buď opraví alebo vystaví novů faktúru. Na opravenej alebo novej faktúre vyznačí nový dátum
splatnosti

?? Dövod irušenia iadania zákaiky
- nebude predložená ani jedna ponuka,
- ani jeden z uchádzačov nesplnil podmienky výzvy,
- ani jedna z predložených ponúk nevyhovie požiadavkám verejného obstarávatel‘a,
- sa zmenili okolnosti, za ktorých bob toto obstarávanie vyhlásené,
- ponuka uchádzačov bude vyššia ako predpokladaná cena obstarávania,
- uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto obstarávaní,
- verejný obstarávatel‘ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.

V Banskej Bystrici dňa 1.10.2020

pplk. Mgr. Roman Benčík
riaditel‘ VSC DUKLA B. Bystrica

Prílohy:
Príloha č. 1: Návrh na pinenie kritérií
Príloha č. 2: Výkaz-výmer
Príloha č. 3: Cestné vyhlásenie uchádzača o neprítomnosti konfliktu záujmov
Príloha Č. 4: Cestné prehlásenie uchádzača, že nemá uložený zákaz vo verejnom obstarávaní



Návrh na pinenie kritérií Príloha č. 1:

SÚtAŽNÁ PONUKA

1. Základné úda~e ucliz~~;
Obchodně meno spolocnosti:
Adresa sídla spoločnosti:
Konatel‘ spoločnosti:

IČO:

DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu:
IBAN:
Zastúpený:
Tel:
E-mail:

Názov predmetu Celková cena diela Celková cena dlela
bez DPH: DPH: s DPH:

obstarávania: ‚~ súlade s Výkazom-výmcr v súlade s Výkazom-výmer

„ Oprava stropu
v garážach pri Sportovej
hale DUKLA
VSC DUKLA Banská
Bystrica“

Dátum Podpis

(vypísať meno, priezvisko a funkciu oprávnenej osoby uchádzača)



REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód: 2020 23
Stavba: Oprava stropu v garážach — difúzne uzavretie stropu garáže proti prieniku exhalátov do vyššieho podlažla s automatickým odvetranim priestoru,

odstránenie nedostatkov vyplývajúcich z projektu protipožiarnej bezpečnosti stavby

JKSO: KS:
Miesto: Banská Bystrica Dátum: 10.8.2020

()blodnťivntoi‘ )‘

Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica iČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO
iČ DPH‘

Projektant IČO:
iČ DPH:

Spracovatet: IČO:
iČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

5adzba dane Základ dane Výška dane
DPH základná 20,00% 0,00 0,00

znížená 20,00% 0,00 0,00

Cena s DPH EUR 0,00

Projektant Spracovatel‘

Dátum a od is: Pečiatka Dátum a Od is: Pečiatka

Objednávatel‘ Zhotovitel‘

Dátum a od is: Pečiatka Dátum a od is: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY
Kód: 2020 23

Oprava stropu v garážach — difúzne uzavretie stropu garáže proti prieniku exhalátov do vyššieho podlažia 5

Stavba: automatickým odvetraním priestoru, odstránenie nedostatkov vyplývajúcich z projektu protipožiarnej
bozpočnosti ctavby

Miesto: Banská Bystrica Dátum: 10.08.2020

()hjcdnóvztteľ Vojen~I«~ ~portov~‘ cwntrum L)LIKLA ~4on‘ikň t4y~tnoo L‘rojcktrtnt
ZItoLoviLoľ. .iiuoovuWľ.

Kód I~opIs Ceti~ be~ U~H [~UkJ Cetia ~ UH [bUN

Náklady z rozpočtov 0,00 0,00

Oprava stropu v garážach — difúzne uzavretle stropu garáže proti

2n2n ~ prieniku exhalátov do vyššieho podlažia s automatickým odvetranim ~ 00 0 00
— priestoru, odstránenie nedostatkov vyplývajúcich z projektu ‘ ‘

protipožiarnej bezpečnosti stavby
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Oprava stropu v garážach — difúzne uzavretie stropu garáže proti prieniku exhalátov do vyššieho
podlažia s automatickým odvetranim priestoru, odstránenie nedostatkov vyplývajúcich z projektu
protipožiarnoj bozpočnosti stavby

JKSO. KS:
Mi~sLo. Lk~nská IJystrIc8 Dátum. 10.08.2020

Objednávateľ: Ičo
Vuj~1Ibké šponové c~niLnuini DUKLA ~drI~k~ By~1Ik,d IČ DPI I.

Zhotoviteľ: IČO:
iČ DPH:

Projektant: IČO:
iČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
iČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 0,00 20,00% 0,00

Cena s DPH v EUR 0,00

Projektant Spracovatel‘

Dátum a od is: Pečiatka Dátum a od is: Pečiatka

Objednávatel‘ Zhotovitel‘

flátnim a od is Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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ROZPOČET
Stavba:

Oprava stropu v garážach — difúzne uzavretie stropu garáže proti
nrieniku exhalátov do vvššieho Dodlažia s automatickým odvetraním

Miesto: Banská Bystrica

C)hjodnávateľ Vnjen~ké ~portové ~entrLIm DL lI<‘t A L~an~kÁ [ly~trica
Zhotovitoľ:

[~~yp Kód Ropis MJ Množstvo J.cena L~UkJ (jena celkom [bUkJ

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

Náklady z rozpočtu

D HSV

Dátum: 10.08.2020

I ‘rnjc~ktant
SprdcoVatQI‘. O

Práce a dodávky HSV

1941941191.S

941 941 831

D 9 Ostatné konštrukcie a •ráce-búranie

1941941031 S Montáž lešenia ľahkého pracovného radového
. •odlahamišírk odOBOdolOOmv‘šk dolOm

Priplatok za prvy a kazdy • alsi i zacaty mesiac pouzitia
lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami

____________________ .‚ .;... ‘, fl .—.. .. ‘II
Demontáž lešenia fahkého pracovného radového s

____________ •odlahamišírk nadO8OdolOOm v‘šk dolOm
1978011191 R Otlčenie omietok stropov vnútomých vápenných alebová.ennocemento ‘ch v rozsahu do 100 % -0 05000t

D 6

m2 400,800

m2 400,800

m2 400,800

m2 400,800

m2 400,800

16114591 71.R

3114591 81 .S

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

D3

fl K 310238212

D 99
K 998011001.S

Ú.rav •ovrchov, .odlah ‚ osadenie
Očistenie betónového povrchu stropu, pred začatím
o.ráv ručne
Vyspravenie povrchu neomietaných betónových alebo
železobetón. kon&rukcU re rcifilač.nou mdllcsu D+M
Aplikácia difúznej uzatváracej vrstvy materiálom Expert
Proof eco D+M

Zvislé a kom.letné konštrukcie
Zamurovanie otvorov výplni (D+M)

Presun hmčt HSV
Presun hmót pre budovy (801, 803, 812), výšky do 6 m

D PSV Práce a dodávky PSV

ks 6,000

D 769

10. K 769011985

2,952

Montáže vzduchotechnick‘ch zariadeni
Nútené vetranie s automatickým riadením v závislosti
na množstve C02 D+M

0,000

0,000

0,000

0,000
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Vojenské športové centrum Príloha Č. 3
DUKLA Banská Bystrica

OL,diodiié ineilog ‚tdi esa ‚ile[,o sídlo uclIádLača~

ČESTNÉ VYHLÁSENIE O NEPRÍTOMNOSTI KONFLIKTU ZÁUJMOV

Ja

ako konatel‘ spoločnosti živnostník

so sídlom

týmto

čestne vyhlasujem,

že v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky:

„Oprava stropu v garážach pri Športovej hale D UKLA

VŠC D UKLA Banská Bystrica“

- som nevyvíjal a ani nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by
mohla byť zainteresovanou osobou v zmysle * 23 ods. 3 zákona č. 343 2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia
v súťaži,
- som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo alebo
nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so
zadanim tejto zákazky,
- budem bezodkladne informovať verejného obstarávatel‘a o akejkol‘vek situácii, ktorá je považovaná
za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykol‘vek v priebehu procesu
verejného obstarávania,
- poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné, pravdivé
a úplné informácie.

V dňa~

meno a priezvisko funkcia, podpis*

*podpis uchádzača, jeho štatutámeho orgánu alebo mého zástupcu uchádzača, ktorý je oprávnený

konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, t. j.
podľa toho, kto za uchádzača koná navonok.



Vojenská športovó centrum Príloha Č. ‘I
DUKLA Banská Bystrica

ČĽSrNÉ ‚‘YIILÁSENIĽ UCIIÁDZAČA

predložené v rámci zákazky

„Oprava stropu vgarážachpri Športovej hale DUKLA

VŠC DUKLA Banská Bystrica“

Dolupodpísaný ‚ (titul, meno, priezvisko) ako štatutárny
zástupca spoločnosti (názov, adresa), čestne
vyhlasujem, že v zmysle ~ 32 ods. 1, písmena I) zákona č. 343 2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

spoločnosť (názov):

. nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej
republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

V ‚ dňa

Meno a priezvisko štatutárneho
zástupcu uchádzača

pečiatka, podpis


