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Zadanie zákazky 

na dodanie stavebných prác, tovaru a poskytnutie služby  

bežne dostupnej na trhu  

číslo 4/2014 
Názov zákazky: oprava a rozšírenie funkcionalít školiaceho strediska  

Postup pri zadávaní zákazky: podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov 

Predpokladaná hodnota zákazky: do 20.000€ bez DPH      

Identifikácia Verejného obstarávateľa:  

Názov:  Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave 

Sídlo: Chlumeckého 4, 826 62  Bratislava 

IČO: 00166251        

Kontaktná osoba: Martin Kardoš, tel.:02/2081 6176, 0911 445 594 (v prac. dňoch od 7:00 do 14:00), email: 

martin.kardos@skgeodesy.sk 

1.  Slovník spoločného obstarávania (CPV) 
 
45111300-1 Demontážne práce 
39370000-6 Vodoinštalácie 
31524120-2 Stropné svetlá 
45310000-3 Elektroinštalačné práce 
50700000-2 Opravy a údržba vnútornej inštalácie budov 
45421141-4 Montáž priečok 
45421146-9 Montáž znížených stropov 
45410000-4 Omietkarské práce 
44800000-8 Náterové farby, laky a tmely 
45442100-8 Maliarske a natieračské práce 
45421100-5 Montáž dverí a okien a súvisiacich súčastí 
44112200-0 Podlahové krytiny 
45432000-4 Kladenie podláh a dlažbových krytín, povrchová úprava stien 
39141000-2 Kuchynský nábytok a vybavenie 
45420000-7 Inštalovanie stolárskych a tesárskych výrobkov 
63100000-0 Manipulácia s nákladom a skladovanie nákladu 
90500000-2 Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom 
 
Vzhľadom na skutočnosť, že prevažnú časť zákazky tvorí kategória stavebných prác, v ďalšom texte sa bude 
celý súbor prác, tovarov a služieb potrebný na realizáciu zákazky označovať pojmom „stavebné práce“, 
alebo„zákazka“. 
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2.  Opis predmetu zákazky 

 
Rekonštrukcia školiacich priestorov Verejného obstarávateľa, obnovenie zrušenej vodovodnej a odpadovej 
prípojky v priľahlom priestore a zriadenie kuchynky.  
 
Uvedené výmery/metráže sú len orientačné. Zoznam uvedených prác nemusí byť úplný, uchádzač môže 
navrhnúť ich doplnenie počas osobnej obhliadky.  
Zakrývanie okien (45,85m2). 
Demontáž vertikálnych žalúzií, skrátenie a montáž (13bm). 
Oprava existujúcej omietky, vrátane demontáže a montáže 5ks radiátorov (124,6m2). 
Demontáž existujúceho neónového osvetlenia (18ks). 
Dodanie a montáž kazetového stropu RIGIPS 600x600 hrana A (81,78m2) so zabudovaným panelovým 
trubicovým osvetlením (30ks) a bodovým LED osvetlením (30ks).  
Výmena svetelnej elektroinštalácie a vypínačov.  
Vybudovanie sadrokartónovej predsteny KNAUF UD+CD+KGB 12,5mm (36m2).  
Dodanie a výmena zárubne a dvier (1ks).  
Oprava nefunkčnej vodovodnej a odpadovej prípojky.  
Odstránenie starej PVC podlahovej krytiny, aplikácia nivelačnej vrstvy, dodanie a montáž laminátových 
parkiet (12,30m2). 
Dodanie a montáž rohovej kuchynskej linky (3,2bm) vrátane spotrebičov (zabudovaná umývačka riadu, 
zabudovaná varná dvojplatnička, mikrovlnná rúra), drezu, vodovodnej batérie a osvetlenia pracovnej dosky. 
Stierkovanie (124,6m2). 
Maľovanie dvojnásobné (124,6m2). 
Čistenie dotknutých priestorov od hrubej špiny. 
Odvoz a likvidácia odpadu (7m3). 
 

3.  Zákazka je vyhradená pre chránené dielne alebo chránené pracoviská 

 
Nie. 

 

4.  Miesto dodania predmetu zákazky 

 
Miestom dodania je sídlo Verejného obstarávateľa, tretie poschodie. 

 

 

5.  Termín dodania predmetu zákazky 

 
Do 3 týždňov od podpisu objednávky.  

 

6.  Spôsob určenia ceny 

 
1. Uchádzač navrhuje cenu za zákazku bez DPH. Svoj návrh ceny zašle na mail kontaktnej osoby, alebo 
doručí osobne do podateľne Verejného obstarávateľa do 29.09.2014 (vrátane), 10:00 hod. 
2. Navrhnutá cena musí obsahovať všetky náklady vynaložené v súvislosti s dodaním zákazky okrem DPH.  



 

 3 

3. DPH bude účtovaná v aktuálnej sadzbe podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných v čase 
fakturácie.  
4. Uchádzač nie je oprávnený požadovať akúkoľvek inú úhradu za náklady, ktoré si opomenul započítať do 
ceny predmetu zákazky. Predložený návrh ceny v ponukách bude maximálny.  
5. Cena zahŕňa aj dopravné náklady do sídla Verejného obstarávateľa a odvoz vzniknutého odpadu.  
6. Súčasťou podmienok je aj obhliadka miesta realizácie zákazky, na základe ktorej uchádzač zistí všetky 
skutočnosti a súvisiace práce pre realizáciu zákazky v požadovanej kvalite a rozsahu podľa tejto výzvy. 
Obhliadka priestorov je stanovená na stredu, 24.9.2014 o 10:00. 
7. Po vysúťažení víťaznej ponuky za zákazku sa nebude víťaznému uchádzačovi pri fakturácií prác nad rámec 
predloženej cenovej ponuky prihliadať, pokiaľ bolo možné tieto práce zahrnúť do ponuky na základe 
obhliadky miesta. 
8. Práce nad rámec cenovej ponuky, ktoré objektívne nebolo možné predpokladať pri obhliadke priestorov, 
je možné vykonať len s písomným súhlasom Verejného obstarávateľa, v opačnom prípade sa na ne nebude 
pri fakturácií prihliadať. Dodatočné náklady nemôžu presiahnuť 20% z ceny zákazky. 
 
 

7.  Podmienky účasti 

 
Zaslaním ponuky uchádzač vyhlasuje, že: 
1. použije len certifikované materiály a výrobcom schválené pracovné postupy – preukáže certifikátom 
použitých materiálov  
2. má vysokoškolské vzdelanie stavebného alebo architektonického smeru, alebo odborné stredoškolské 
vzdelanie stavebného smeru a najmenej tri roky praxe v obore – preukáže diplomom alebo vysvedčením 
a dokladom hodnoverne preukazujúcim prax  
3. má oprávnenie podnikať minimálne od r.2009 – preukáže výpisom z OR alebo živnostenským listom 
4. má skúsenosti s prácami tohto typu – dodá zoznam referencií prác podobného rozsahu s uvedením názvu 
a charakteristiky akcie, objem diela realizovaného uchádzačom v € bez DPH, rok ukončenia akcie, meno 
a kontakt na objednávateľa u ktorého si možno overiť informácie. Požadujeme 3 referencie, každú v objeme 
min. 10 tis € bez DPH 
5. vydá písomné vyhlásenie o tom, že nemá evidované nedoplatky voči daňovému úradu, zdravotnej 
a sociálnej poisťovni 
6. na práce poskytne záruku 60 mesiacov. Záruka na tovar a materiál je podľa záručných podmienok 
výrobcu. Po oznámení reklamácie je povinný dostaviť sa do sídla Verejného obstarávateľa k jej riešeniu do 3 
pracovných dní. Údaj o poskytnutej záruke bude vytlačený na dodacom liste/faktúre. 
Dokumenty por.č. 1-5 dodá len víťazný uchádzač. 
 
 
8.  Kritérium pre vyhodnotenie 
 
Najnižšia celková cena zákazky bez DPH, po splnení všetkých podmienok účasti. Verejný obstarávateľ si 
vyhradzuje právo nevystaviť objednávku na túto zákazku.  

 

9. Podmienky financovania 

 
1. Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohovú platbu.  
2. Lehota splatnosti faktúry je 14 dní od jej doručenia.  
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3. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry musí byť podpísaný preberací a odovzdávací protokol a potvrdenie 
o odovzdaní odpadu na skládku. 
4. Zhotoviteľovi môže byť uhradené max. 50% zo zmluvnej ceny pred odovzdaním zákazky za skutočne 
zrealizované čiastkové práce a materiál k nim.  
5. Zvyšná časť (50%) bude uhradená až po prebratí zákazky Verejným obstarávateľom, t.j. po odstránení 
všetkých vád a nedorobkov, aj keď tieto nebránia užívaniu zákazky.  
 
 

10. Lehota a miesto na predkladanie ponúk 

 
Lehota na predkladanie ponúk je stanovená na 29.09.2014 (vrátane) do 10:00 hod. 
Ponuku je potrebné doručiť emailom na adresu: martin.kardos@skgeodesy.sk, alebo osobne do podateľne 
Verejného obstarávateľa. 
 

Termín zverejnenia na www.vugk.sk: 22.09.2014 

Termín zasielania ponúk: do 29.09.2014 (vrátane), 10:00 hod 

Termín vyhodnotenia: 29.09.2014 

Predpokladaný termín podpísania objednávky: 30.09.2014   

Predpokladaný termín odovzdania zákazky: 21.10.2014  

 

 

 

 

 

 

V Bratislave, dňa 18.09.2014  

 

vypracoval:  Bc. Martin Kardoš, správca majetku 

schválil:   Ing. Alexandra Trnovská, ved.odd.ekonomiky a správy majetku 

   Ing. Andrej Vašek, riaditeľ        


