VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Výzva na predkladanie ponúk
k zákazke s nízkou hodnotou zadávanej 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:
ÚRADNÝ NÁZOV:
ADRESA SÍDLA:
IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO:
KONTAKTNÁ OSOBA:
TELEFÓN/FAX:
MOBIL:
E-MAIL:

Obec Bzovík
Bzovík 299, 962 41 Bzovík
00 319 767
Boris Sedmák, starosta obce
+421 45 551 93 99
+421 907 852 925
bzovik.starosta@gmail.com

2. ZATRIEDENIE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA PODĽA ZÁKONA:
Obec je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní
3. ZDÔVODNENIE REALIZÁCIE ZÁKAZKY BEZ VYUŽITIA ELEKTRONICKÉHO
TRHOVISKA:
Obstarávateľ uskutočňuje prieskum trhu v súlade s § 3 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní,
nakoľko pri realizácii prieskumu trhu pre účely zistenia predpokladanej hodnoty zákazky, bola
stanovená predpokladaná hodnota do výšky spadajúcej do realizácie verejného obstarávania
prostredníctvom prieskumu trhu. Predmetom začatia postupu zadávania zákazky alebo vyhlásenia
verejného obstarávania budú stavebné a rekonštrukčné práce pri rekonštrukcii prírodovednej učebne
ZŚ Bzovík na fyzikálnu učebňu, pričom podľa vykonaného testu bežnej dostupnosti sa nebude jednať
o bežne dostupné služby (stavebné práce) na trhu a táto nebude určená na uspokojenie bežných
prevádzkových potrieb obstarávateľa, nakoľko bude poskytovaná na základe špecifických a pre daný
prípad jedinečných požiadaviek obstarávateľa a nebude poskytovaná v podobe, v akej môže byť
poskytnutá aj pre iných spotrebiteľov a iné osoby na trhu.
4. NÁZOV ZÁKAZKY:
Uskutočnenie stavebných prác pre projekt „Fyzikálna učebňa ZŠ Bzovík“ s názvom:
„Fyzikálna učebňa ZŚ Bzovík – stavebné práce“
5. DRUH ZÁKAZKY
Jedná sa o zákazku na poskytnutie služby podľa §3 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.
6. HLAVNÉ MIESTO DODANIA:
KRAJ:
OKRES:
OBEC:
KATASTER:
PARCELA ČÍSLO:

Banskobystrický
Krupina
Bzovík
Bzovík
KN-C 438/1

7. VÝSLEDOK VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA:
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Výsledkom verejného obstarávania bude uzavretie zmluvy o dielo podľa § 536 a násl. zákona č.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi verejným obstarávateľom ako
objednávateľom na jednej strane a úspešným uchádzačom ako dodávateľom predmetu obstarávania
na strane druhej.
8. STRUČNÝ OPIS ZÁKAZKY
Predmetom zákazky sú stavebné rekonštrukčné práce pri rekonštrukcie prírodovednej učebne ZŚ
Bzovík na fyzikálnu učebňu. Súčasťou rekonštrukcie sú Zvislé a kompletné konštrukcie, úpravy
povrchov, podlahy a ich osadenie. Výmena zdravotechniky a rozvodov vody, kúrenia a odpadov.
Montáž vykurovacích telies a armatúr. Stolárske a doplnkové konštrukcie kovové, nátery a maľby.
Súčasťou rekonštrukcie je tiež elektroinštalácia a vysprávky po stavebných prácach.
9. SPOLOČNÝ SLOVNÍK ( CPV )
HLAVNÝ SLOVNÍK:

45000000-7

Stavebné práce

10. CELKOVÝ ROZSAH PREDMETU ZÁKAZKY:
Zákazka pozostáva z vykonania miestnej obhliadky, zamerania skutkového stavu priestorov súčasnej
prírodovednej učebne, obhliadky a zhodnotenia stavu konštrukcií a obhliadky a zhodnotenia stavu
existujúcich pripojení na inžinierske siete a následného návrhu riešenia stavebných prác, materiálov
a zariadení tak, aby došlo k efektívnej rekonštrukcii prírodovednej učebne na fyzikálnu učebňu podľa
požiadaviek verejného obstarávateľa. Stavebné práce budú verejnému obstarávateľovi poskytnuté
v súlade s výkazom výmer, ktorý tvorí prílohu tejto výzvy. V rozsahu celkovej ponukovej ceny
uchádzač započíta aj náklady na možné opravy a reklamácie ktoré budú preukázateľne zavinené
dodávateľom stavebných prác. Bezodkladné riešenie takýchto opráv alebo reklamácií stavebných prác
úspešný uchádzač zabezpečí uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému
obstarávateľovi v dohodnutej časovej lehote.
11. PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY:
Predpokladaná hodnota zákazky:
22 371,57 EUR bez DPH
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na základe vykonaného prieskumu trhu ako aritmetický
priemer cien predložených cenových ponúk. Predpokladaná hodnota je uvedená podľa zákona č.
18/1996 Zb. o cenách v znení neskorších predpisov.
12. ROZDELENIE PREDMETU OBSTARÁVANIA NA ČASTI:

Neumožňuje sa.

Stavebné práce musia byť dodané kompletne ako celok vrátane všetkých položiek podľa výkazu výmer
a rozpočtu stavby, za ceny uvedené úspešných uchádzačom v cenovej ponuke.
13. MOŽNOSŤ PREDLOŽENIA VARIANTNÝCH RIEŠENÍ:

Neumožňuje sa.

Uchádzač predloží jedno riešenie stavebných prác vypracované ako jednu variantu vypracovanú
v súlade s platnou legislatívou a v súlade s podmienkami tejto výzvy, vrátane jej príloh.
14. JAZYK PONUKY:
Všetky doklady v uchádzačom predkladanej ponuke musia byť vyhotovené v listinnej tlačenej forme
a napísané v štátnom jazyku Slovenskej republiky.
15. OBHLIADKA MIESTA ZÁKAZKY:
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Bližšie informácie týkajúce sa predmetu zákazky, ktoré môžu uchádzači potrebovať k vypracovaniu
ponuky je možné získať u vyššie uvedenej kontaktnej osoby verejného obstarávateľa, s ktorou je
možné dohodnúť si dátum a čas konania miestnej obhliadky. Výdavky spojené s miestnou obhliadkou
idú na ťarchu uchádzača. Verejný obstarávateľ odporúča všetkým uchádzačom vykonať miestnu
obhliadku, aby boli dostatočne oboznámení so skutkovým architektonickým a stavebno-technickým
stavom súčasnej prírodovednej učebne, ako aj s technickým stavom jestvujúcich pripojení na
inžinierske siete.
16. TRVANIE ZMLUVY V MESIACOCH:
Zmluva o dielo bude uzavretá v trvaní dvoch mesiacov, resp. predmet zákazky je potrebné zrealizovať
a verejnému obstarávateľovi v požadovanom tvare a prevedení odovzdať bez vád a nedorobkov do
dvoch mesiacov odo dňa podpísania zmluvy o dielo oboma zmluvnými stranami.
17. HLAVNÉ PODMIENKY FINANCOVANIA A PLATOBNÉ PODMIENKY:
Predmet zákazky bude financovaný z časti z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa a z časti
z dotačných finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov Európskej únie v rámci príslušného
operačného programu s príslušného opatrenia. Fakturácia a úhrada vystavených faktúru bude
uskutočňovaná v súlade s uzavretou zmluvou o dielo a podľa podmienok uvedených v zmluve
o poskytnutí nenávratných finančných prostriedkov stanovených príslušným riadiacim orgánom.
18. PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV:
18.1. Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti:
Každý uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods.
1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní. K preukázaniu stanovenej podmienky účasti musí
uchádzač v ponuke predložiť doklad o oprávnení podnikať, a to predložením kópie výpisu
z Obchodného registra Slovenskej republiky v prípade právnickej osoby alebo predložením kópie
výpisu zo Živnostenského registra Slovenskej republiky.
18.2. Verejný obstarávateľ požaduje doloženie minimálne troch referencií podľa § 34 písm. b) zákona
o verejnom obstarávaní za obdobie posledných piatych rokov od vyhlásenia verejného
obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác v minimálnej
hodnote predpokladanej hodnoty zákazky .
18.3. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie certifikátu STN OHSAS 18001, STN EN ISO 9001
a STN EN ISO 14001, podľa § 34 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní.
18.4. Verejný obstarávateľ tiež požaduje predloženie potvrdení podľa § 31 ods. 1 písm. b) a c), že
uchádzač nie je dlžníkom na sociálnom poistení a taktiež nemá nedoplatky voči daňovému
úradu.
18.5. Odôvodnenie požiadavky:
Verejný obstarávateľ stanovil vyššie uvedené podmienky účasti primerane k predpokladanej hodnote
zákazky a v súlade s platnou legislatívou.
18.6. Každý uchádzač je povinný predložiť vyššie uvedené doklady k preukázaniu podmienok účasti.
Nepredložením uvedených dokladov uchádzač nesplní podmienky účasti a z vykonávaného
verejného obstarávania bude vylúčený, a to bez ohľadu na výšku ním ponúkanej ceny za
poskytnutie služby predmetu zákazky.
19. KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK:
19.1. Verejný obstarávateľ stanovil postup na vyhodnotenie ponúk na základe najnižšej ceny v zmysle §
44 ods. 3 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní.
19.2. Predložené ponuky budú vyhodnocované na základe najnižšej celkovej ceny s DPH uvádzanej
v peňažnej mene EUR.
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19.3. Úspešný uchádzač umiestnený na 1. mieste bude ten, ktorého celková ponúknutá cena s DPH bude
najnižšia.
19.4. Do hodnotenia úspešnosti ponúk nebude zaradená ponuka toho uchádzača, ktorý uvedie celkovú
cenu bez DPH za vypracovanie a dodanie predmetu zákazky rovnakú alebo vyššiu ako 150 000,00
EUR a uchádzač bude z tohto verejného obstarávania vylúčený, nakoľko by došlo k prekročeniu
stanoveného finančného limitu pre obstaranie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 6 ods. 4 zákona
o verejnom obstarávaní.
19.5. Poradie ostatných uchádzačov bude uvedené v zostupnom poradí.
19.6. Ak bude predložená len jedna ponuka a verejné obstarávanie nebude zrušené, bude hodnotená len jej
prijateľnosť pre verejného obstarávateľa. V prípade, že bude vyhodnotená ako prijateľná je verejný
obstarávateľ povinný v profile zverejniť odôvodnenia, prečo verejné obstarávanie nezrušil.
19.7. V prípade rovnosti cien ponúknutých uchádzačmi bude týmto uchádzačom pridelené rovnaké
poradie. V prípade rovnosti najnižších cien ponúknutých uchádzačmi budú títo vyzvaní
k predloženiu návrhu zmluvy o dielo a následnému rokovaniu o podmienkach jej uzavretia.
Úspešným uchádzačom bude ten uchádzač, ktorý v predloženom návrhu zmluvy o dielo uvedie
kratšiu lehotu na vypracovanie a dodanie predmetu zákazky.
20. LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK:
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa:

27.10.2017 o 13:00 hod.

20.1. Predložením ponuky sa rozumie jej fyzické doručenie na stanovené miesto doručenia v stanovenej
lehote na predkladanie ponúk, a to bez ohľadu na dátum odoslania ponuky v prípade jej doručovania
poštovou zásielkou.
20.2. Ponuky doručené po tejto stanovenej lehote sa neotvárajú a zostávajú u verejného obstarávateľa ako
súčasť dokumentácie z verejného obstarávania.
20.3. Otváranie včas predložených ponúk sa uskutoční dňa 30.10.2017 o 11:00 hod. v kancelárii starostu
obce.
21. MIESTO NA PREDKLADANIE PONÚK:
Uchádzači ponuky doručia v stanovenej lehote do sídla verejného obstarávateľa, t.j. do podateľne
obecného úradu Bzovík, Bzovík 299, 962 41 Bzovík.
22. OBSAH PONUKY:
Uchádzač predkladá všetky doklady ponuky v listinnej podobe. Predložená ponuka musí obsahovať:
22.1. Identifikačné údaje uchádzača v rozsahu minimálne:
-

Obchodný názov:
Adresa sídla:
Identifikačné číslo:
Identifikačné číslo DPH:
Identifikácia štatutárneho zástupcu:
Telefón/Mobil:
E-mail:

22.2. Doklady a dokumenty uvedené v bode 14. Podmienky účasti uchádzačov, tejto výzvy.
22.3. Návrh uchádzača na plnenie kritéria určeného na hodnotenie ponúk v nasledovnom rozsahu:
Cena bez DPH
DPH 20%
Cena s DPH

.................... EUR
.................... EUR
.................... EUR
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22.4. V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH je povinný verejného obstarávateľa na túto skutočnosť
vo svojej ponuke upozorniť a uviesť celkovú cenu za poskytnutie služby predmetu zákazky.
22.5. Uchádzač ponuku predkladá v zalepenej obálke, na ktorej bude uvedený adresát, odosielateľ, názov
zákazky a výrazné označenie „SÚŤAŽ NEOTVÁRAŤ“.
23. MINIMÁLNA LEHOTA VIAZANOSTI PONÚK:
Verejný obstarávateľ stanovuje 31.05.2018 ako lehotu, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané.
V tejto lehote nie je možné ceny ponúkané uchádzačmi v ponúkaných meniť.
24. VYHRADENIE PRÁVA:
24.1. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky na obstaranie
predmetu zákazky v prípade, ak sa zmenia okolnosti, za ktorých bol tento postup vyhlásený.
24.2. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku v prípade, že predložené cenové
ponuky budú vyššie ako je suma finančných prostriedkov určených na realizáciu tejto zákazky.
24.3. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje práva zrušiť proces verejného obstarávania prostredníctvom
prieskumu trhu v prípade, že nebude schválená žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku zo strany poskytovateľa.
25. ZÁKAZKA SA TÝKA PROJEKTU / PROGRAMU FINANCOVANÉHO Z FONDOV EÚ:
Táto zákazka bude v prípade jej schválenia spolufinancovaná zo štrukturálnych fondov Európskej únie
na základe Riadiacim orgánom uzavretej zmluvy o poskytnutí nenávratných finančných prostriedkov
pre príslušný Operačný program a príslušné opatrenie.
26. PRÍLOHY:
1. Výkaz výmer
2. Návrh zmluvy o dielo
V Bzovíku, dňa: 28.09.2017

Boris S e d m á k
starosta obce
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Rekonštrukcia učební č. 2.12,2.11,2.10

JKSO:
Miesto:

Bzovik

KS:
Dátum:

Objednávateľ:
Obec Bzovik

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČO DPH:

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

0,00
0,00

Cena bez DPH

0,00

DPH základná
znížená

Cena s DPH

20,00%
20,00%

v

Projektant

Dátum a podpis:

0,00
0,00

0,00

EUR

Spracovateľ

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

0,00
0,00

z
z

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Pečiatka

Dátum a podpis:
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Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Rekonštrukcia učební č. 2.12,2.11,2.10

Miesto:

Bzovik

Dátum:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Obec Bzovik

Projektant:
Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

0,00

1) Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

0,00

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

99 - Presun hmôt HSV

0,00

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

0,00

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

0,00

733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

0,00

734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

0,00

735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

0,00

763 - Konštrukcie - drevostavby

0,00

766 - Konštrukcie stolárske

0,00

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

0,00

776 - Podlahy povlakové

0,00

783 - Dokončovacie práce - nátery

0,00

784 - Dokončovacie práce - maľby

0,00

M - Práce a dodávky M

0,00

21-M - Elektromontáže

0,00

0,00

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby
2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00
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ROZPOČET
Stavba:

Rekonštrukcia učební č. 2.12,2.11,2.10

Miesto:

Bzovik

Dátum:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Obec Bzovik

Projektant:
Spracovateľ:

PČ Typ

Popis

Kód

MJ

Množstvo

J.cena [EUR]

Náklady z rozpočtu

Cena celkom [EUR]

0,000
0,000

HSV - Práce a dodávky HSV

0,000

3 - Zvislé a kompletné konštrukcie
1

K 317165301

Nenosný preklad YTONG šírky 100 mm, výšky
249 mm, dĺžky 1250 mm

ks

1,000

0,000

0,000

2

K 342272121

Priečky z tvárnic YTONG hr. 100 mm P2-500 PD,
m2
na MVC a maltu YTONG (100x249x599)

23,449

0,000

0,000

0,000

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
3

K 610991111

Zakrývanie výplní vnútorných okenných
otvorov, predmetov a konštrukcií

4

K 611403399

Hrubá výplň rýh v stropoch akoukoľvek maltou,
akejkoľvek šírky ryhy

m2

2,500

0,000

0,000

5

K 611461136

Vnútorná omietka stropov BAUMIT,
vápennocementová, strojné miešanie, ručné
nanášanie, Baumit MVR Uni (Baumit MVR Uni)
hr. 8 mm

m2

74,025

0,000

0,000

6

K 611481119

Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou
mriežkou s celoplošným prilepením

m2

74,025

0,000

0,000

7

K 612421221

Oprava vnútorných vápenných omietok stien,
opravovaná plocha nad 5 do 10 %,hladká

m2

35,000

0,000

0,000

8

K 612465111

Príprava vnútorného podkladu stien a stropov
BAUMIT, cementový Prednástrek (Baumit
Vorspritzer 2 mm), ručné nanášanie

m2

172,317

0,000

0,000

9

K 612465136

Vnútorná omietka stien BAUMIT,
vápennocementová, strojné miešanie, ručné
nanášanie, Baumit MVR Uni (Baumit MVR Uni)
hr. 10 mm

m2

98,292

0,000

0,000

10

K 612481119

Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou
mriežkou s celoplošným prilepením

m2

98,292

0,000

0,000

11

K 642942111

Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo
rámu, plochy otvoru do 2,5 m2

ks

1,000

0,000

0,000

12

M

Zárubňa oceľová CgU 60-80x197x6cm P

ks

1,000

0,000

0,000

5533190500

m2

29,030

0,000

0,000

0,000

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie
13

K 941955001

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

14

K 968061125

Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti
plochy do 2 m2, -0,02400t

ks

1,000

0,000

0,000

15

K 971045821

Vrty príklepovým prerážacím vrtákom do D 45
mm do stien alebo smerom dole do betónu 0.00004t-pre elektroinš.rozvody

cm

10,000

0,000

0,000

16

K 974031121

Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom
na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30
mm, -0,00200 t

m

50,000

0,000

0,000

17

K 979011131

Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5
m

t

4,279

0,000

0,000

18

K 979081111

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do
1 km

t

4,279

0,000

0,000

19

K 979081121

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

t

137,907

0,000

0,000

m2

234,965

0,000

0,000
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20

K 979082111

Vnútrostavenisková doprava sutiny a
vybúraných hmôt do 10 m

t

4,279

0,000

0,000

21

K 979089612

Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb
a demolácií (17 09), ostatné

t

4,279

0,000

0,000

0,000

99 - Presun hmôt HSV
22

K 999281111

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov
výšky do 25 m

t

6,466

0,000

0,000

PSV - Práce a dodávky PSV

0,000

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia
23

K 721171106

24

K 721173205

25

K 721290111

26

K 998721202

Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D
50 x1, 8
Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1,
8
Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v
objektoch vodou do DN 125

m

5,000

0,000

0,000

m

6,000

0,000

0,000

m

11,000

0,000

0,000

%

1,118

0,000

0,000

Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v
objektoch výšky nad 6 do 12 m

0,000

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod
27

K 722130801

Demontáž potrubia z oceľových rúrok
závitových do DN 25, -0,00213t

28

K 722171133

29

0,000

sub

1,000

0,000

0,000

Potrubie z plastických rúr PeX do D26/3,0
lisovaním

m

16,000

0,000

0,000

K 722181113

Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 25

m

16,000

0,000

0,000

30

K 722190403

Vyvedenie a upevnenie výpustky

ks

6,000

0,000

0,000

31

K 722290226

Tlaková skúška vodovodného potrubia
závitového do DN 50

m

16,000

0,000

0,000

32

K 722290234

Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného
potrubia do DN 80

m

16,000

0,000

0,000

33

K 998722202

Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch
výšky nad 6 do 12 m

%

5,002

0,000

0,000

0,000

733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie
34

K 733110806

Demontáž potrubia z oceľových rúrok
závitových nad 15 do DN 32, -0,00320t

35

K 733111106

Potrubie z rúrok závitových oceľových
bezšvových bežných

m

30,000

0,000

0,000

36

K 733190217

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do
priem. 89/5

m

30,000

0,000

0,000

37

K 998733203

Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch
výšky nad 6 do 24 m

%

4,433

0,000

0,000

0,000

m

30,000

0,000

0,000

0,000

734 - Ústredné kúrenie, armatúry.
38

K 734200811

Demontáž armatúry

39

K 734213110

Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového
vykurovacích telies do G 1/4

ks

5,000

0,000

0,000

40

M

PRÍSLUŠENSTVO K VYKUROVACÍM TELESÁM,
Odvzdušňovací ventil s ručným ovládaním a s
tesnením, 1/4”

ks

5,000

0,000

0,000

41

K 734222612

Ventil regulačný závitový s hlavicou
termostatického ovládania V 4262 A - priamy G
1/2

ks

5,000

0,000

0,000

42

K 998734203

Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky
nad 6 do 24 m

%

1,099

0,000

0,000

4848905860

ks

5,000

0,000

0,000

735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá
43

K 735151811

Demontáž radiátora panelového jednoradového
stavebnej dľžky do 1500 mm, -0,01235t

ks
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44

K 735154042

Montáž vykurovacieho telesa panelového
jednoradového 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm

ks

5,000

0,000

0,000

45

M

Vykurovacie teleso KORADO doskové 1-radové
oceľové 21 600x1000-1200

ks

5,000

0,000

0,000

46

K 735158120

Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška
telesa vodou

ks

5,000

0,000

0,000

47

K 998735202

Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch
výšky nad 6 do 12 m

%

8,321

0,000

0,000

4848955010

0,000

763 - Konštrukcie - drevostavby
48

K 763119531

Demontáž montovanej priečky, nosná oceľová
konštrukcia, dvojité opláštenie, -0,05376t

49

K 763119621

Demontáž dosiek sadrokartónovej priečky,
jednoduché opláštenie, -0,01826t

m2

49,350

0,000

0,000

50

K 763189521

Demontáž kovových zárubní sadrokartónových
priečok, jednokrídlových, -0,01662t

m2

1,576

0,000

0,000

51

K 998763201

Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky
do 12 m

%

1,382

0,000

0,000

m2

24,675

0,000

0,000

0,000

766 - Konštrukcie stolárske
52

K 766662112

Montáž dverového krídla otočného
jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej
zárubne, vrátane kovania

53

M

5491502040

Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x
rozeta BB, FAB

ks

1,000

0,000

0,000

54

M

6117103100

Dvere vnútorné jednokrídlové, výplň papierová
voština, povrch fólia M10, plné, šírka 600-900
mm

ks

1,000

0,000

0,000

55

K 766695212

Montáž prahu dverí, jednokrídlových

ks

1,000

0,000

0,000

56

M

Prah dubový

ks

1,000

0,000

0,000

Presun hmot pre konštrukcie stolárske v
objektoch výšky nad 6 do 12 m

%

0,988

0,000

0,000

57

6118715600

K 998766202

ks

1,000

0,000

0,000

0,000

767 - Konštrukcie doplnkové kovové
58

K 767590830

Demontáž podlahových konštrukcií zdvojených
podláh dosiek, -0,02000t

59

K 767590840

Demontáž podlahových konštrukcií zdvojených
podláh nosného roštu, -0,01000t

m2

55,188

0,000

0,000

60

K 767591110

Montáž podlahových konštrukcií zdvojených
podláh s nosným oceľovým roštom

m2

55,188

0,000

0,000

61

M

5903024190

Sadrovláknité platne ako zdvojená podlaha

m2

55,188

0,000

0,000

ks

600,000

0,000

0,000

m2

55,188

0,000

0,000

62

M

5903024240

Skrutkovacie stojky pre zdvojené a dutinové
podlahy

63

M

5903024250

Podložka na stojku pre zdvojené a dutinové
podlahy

ks

600,000

0,000

0,000

64

M

5903024270

Zabezpečenie závitu na stojkách 1000 ml fľaša,
1 fľaša - cca 500 ks stojok

ks

2,000

0,000

0,000

65

M

5903024290

Integral Lepidlo - pero - drážka, 1 ks potrebný
na cca 4,15 m

ks

10,000

0,000

0,000

66

M

5903024370

Obvodový dilatačný pás FE 8/100 mm 40 bm

ks

1,000

0,000

0,000

67

M

5903024380

Ukončovací profil 30/60/3000 mm

ks

1,000

0,000

0,000

68

K 767995101

Konzoly a závesy, klzné uloženia

kg

50,000

0,000

0,000

69

K 998767202

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové
konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m

%

67,877

0,000

0,000

70

K 776401800

Demontáž soklíkov alebo líšt

m

27,310

0,000

0,000

71

K 776420011

Lepenie podlahových soklov z PVC vytiahnutím

m

30,160

0,000

0,000

72

M

PVC podlaha -soklová lišta 100mm

m

3,076

0,000

0,000

0,000

776 - Podlahy povlakové

2843105999
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73

K 776511820

Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej
plochy lepených, -0,00100t

m2

55,188

0,000

0,000

74

K 776521200

Lepenie povlakových podláh PVC homogénnych,
zo štvorcov, dielcov

m2

55,188

0,000

0,000

75

M

2841291750

Podlaha elektrostaticky nevodivá hr. 2 mm

m2

56,844

0,000

0,000

76

M

2843105090

Šnúra PVC zvarovacia

m

108,003

0,000

0,000

77

K 998776202

Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch
výšky nad 6 do 12 m

%

28,595

0,000

0,000

0,000

783 - Dokončovacie práce - nátery
78

K 783414040

Nátery kovového potrubia olejové do DN 50 mm
jednonás. so základného náterom - 70µm

79

K 783414740

Nátery kovového potrubia olejové do DN 50 mm
základný - 35µm

m

30,000

0,000

0,000

80

K 783801812

Odstránenie starých náterov z omietok
oškrabaním s obrúsením stien

m2

36,192

0,000

0,000

m

30,000

0,000

0,000

0,000

784 - Dokončovacie práce - maľby
81

K 784452273

Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal,
ručne nanášané dvojnásobné základné na
podklad hrubozrnný výšky do 3, 80 m

m2

172,317

0,000

0,000

0,000

M - Práce a dodávky M

0,000

21-M - Elektromontáže
Demontáž elektrorozvodov v zdvojenej podlahe sub

1,000

0,000

0,000

K 210PC02

Elektro prípojka z RS do učebne

sub

1,000

0,000

0,000

84

K 210PC03

Montáž elektro rozvodov od prípojky ku
jednotlivým vývodom

sub

1,000

0,000

0,000

85

K 210PC04

Osvetlenie stropu - demontáž pôv.svietidiel
(6ks) a montáž nových (10ks)

sub

1,000

0,000

0,000

82

K 210PC01

83

0,000

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby
86

K HZS000111

Stavebno montážne práce menej náročne,
pomocné alebo manupulačné (Tr 1) v rozsahu
viac ako 8 hodín-pomocné stavebné práce,
búracie práce

hod
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ZMLUVA O DIELO
uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších zmien a doplnení medzi zmluvnými stranami
Objednávateľ:
Názov:
Sídlo:
Zastúpená:
IČO:
DIČ:
Číslo účtu:
Bankové spojenie:

Obec Bzovík
Bzovík 299, 962 41 Bzovík
Borisom Sedmákom – starostom obce
00319767
2021152430
VÚB, a.s.

ďalej len „objednávateľ“
a
Zhotoviteľ:
Názov:
Sídlo:
Zastúpená:
IČO:
DIČ:
Číslo účtu:
Bankové spojenie:

........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................

ďalej len „zhotoviteľ“
Čl. I
Predmet dohody
1.
Zmluvné strany sa na základe ukončeného verejného obstarávania pod číslom
..................... uzatvoriť túto zmluvu, predmetom ktorej je vykonanie diela – stavebných prác a
to konkrétne rekonštrukciu fyzikálnej učebni v priestoroch hlavnej budovy základnej školy
v obci Bzovík, názov diela: „Fyzikálna učebňa ZŚ Bzovík – stavebné práce“.
2.
Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo
podľa špecifikácií uvedených v tejto zmluve, na základe požiadaviek objednávateľa a
objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za vykonané dielo dohodnutú cenu a riadne
vykonané dielo prevziať.
Čl. II
Cena za vykonanie diela
1.
Na základe výsledkov verejného obstarávania zaplatí objednávateľ na účet zhotoviteľa
za vykonané dielo sumu vo výške .........................,- eur.

2.
V tejto sume sú na základe dohody zmluvných strán zahrnuté náklady na vykonanie
prác a náklady na materiál potrebný pri vykonaní týchto prác.
3.
Zmluvné strany sa dohodli, že táto suma je konečná a zhotoviteľ nemá nárok účtovať si
vyššiu cenu z dôvodu zmeny materiálov, výrobkov a pod., okrem prípadu, kedy dôjde k
navýšeniu objemu prác z dôvodu, ktorý pri uzatvorení tejto zmluvy nebolo možné objektívne
predvídať.
4.
Objednávateľ je povinný zaplatiť dohodnutú sumu za vykonanie diela, podľa bodu 1
tohto článku do 15 dní odo dňa doručenia faktúry, ktorej doručeniu predchádza protokolárne
prevzatie stavby, pričom s prevzatím a odovzdaním stavby súhlasia obe zmluvné strany, čo
potvrdia podpisom na protokole o prevzatí a odovzdaní stavby.
5.
Zhotoviteľ sa zaväzuje vystaviť faktúru za vykonané dielo najneskôr do 30 dní odo dňa
protokolárneho odovzdania diela.
6.
Faktúra sa považuje za zaplatenú dňom pripísania jej sumy na účet zhotoviteľa.
7.
V prípade omeškania objednávateľa s úhradou platieb má zhotoviteľ právo účtovať
odberateľovi popri plnení aj úroky z omeškania podľa Obchodného zákonníka.
Čl. III
Termín plnenia diela
1.
Zhotoviteľ vykoná dielo za podmienok dojednaných v tejto zmluve v termíne do
....................... . Tento termín je možné predĺžiť len na základe vzájomnej dohody zmluvných
strán.
2.
Zhotoviteľ je povinný na žiadosť objednávateľa informovať ho o stave vykonaných
stavebných prác.
Čl. IV
Vykonanie diela a jeho odovzdanie
1.
Zhotoviteľ vykoná stavebné činnosti spojené s predmetom diela podľa tejto zmluvy na
svoje náklady a nebezpečenstvo, pričom sa zaväzuje rešpektovať technické, špecifické a právne
predpisy.
2.
Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
všetkých osôb, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore staveniska a vybaví ich ochrannými
pracovnými pomôckami. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na stavbe požiarnu ochranu.
3.
Zhotoviteľ je tiež povinný stavenisko zabezpečiť takými ochrannými prvkami aby bolo
zamedzené akémukoľvek vstupu neoprávnenej osoby na stavenisko počas doby realizácie
stavby.
4.
Zhotoviteľ vyzve písomne objednávateľa na prevzatie diela najmenej 5 pracovných dní
pred dňom dokončenia diela. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany protokol.

Čl. V
Zodpovednosť za vady diela a záručná doba

1.
Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa noriem
vzťahujúcich sa na predmet plnenia, dohodnutých zmluvných podmienok, a že počas záručnej
doby bude spôsobilý na použitie na obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti.
2.
Záručná doba je 2 roky a začína plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom.
3.
Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po
jej zistení a to písomnou formou.
4.
Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád do 5 pracovných dní od
uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady bezplatne odstrániť v čo najkratšom
technicky možnom termíne.
Čl. VI
Sankcie
1.
V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním predmetu diela v dohodnutom termíne
zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10,- eur za každý deň omeškania.
2.
V prípade, ak dielo bude mať vady, zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu
vo výške 10 % z ceny predmetu diela.
3.
V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúr si môže zhotoviteľ uplatniť úrok
z omeškania vo výške podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.
Čl. VII
Zánik zmluvy
1.
Táto zmluva zaniká riadnym ukončením a odovzdaním diela zhotoviteľom
objednávateľovi a zaplatením ceny za dielo podľa ustanovení tejto zmluvy objednávateľom
zhotoviteľovi.
2.
Táto zmluva môže zaniknúť aj na základe dohody zmluvných strán, ku dňu ktorý si
dohodnú.
3.
Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpenia od zmluvy v prípade ak by došlo k
porušeniu povinností zhotoviteľa, pri ktorom môže dôjsť k materiálnym škodám alebo k
ohrozeniu zdravia, či života alebo k hrubému porušeniu technickej disciplíny zhotoviteľa pri
zhotovení diela.
4.
Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade podstatného prekročenia
času plnenia, dohodnutého v Čl. III bod 1 tejto zmluvy. Za podstatné prekročenie času plnenia
sa považuje 30 dní odo dňa, od ktorého mal zhotoviteľ predmet diela odovzdať podľa Čl. III
tejto zmluvy.
5.
Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky,
a tým zhotoviteľovi znemožňuje realizáciu diela.
6.
Odstúpenie musí byť oznámené druhej zmluvnej strane písomne. V odstúpení musí byť
uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana odstupuje.

Čl. VIII
Záverečné ustanovenia

1.
Táto zmluva nadobúda právoplatnosť a účinnosť dňom podpísania zástupcami oboch
zmluvných strán a dňom nasledujúcom po dni zverejnenia na obecnom webovom sídle.
2.
Zmluva môže byť zmenená len vo forme písomných dodatkov, opečiatkovaných a
podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
3.
Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený
ustanovenia Obchodného zákonníka.
4.
Zmluva je vypracovaná v 4 vyhotoveniach, z ktorých 2 sú určené pre zhotoviteľa a 2
pre objednávateľa.

V Bzovíku, dňa: ...........................

V ..............., dňa: ...........................

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

__________________
Boris Sedmák
starosta obce Bzovík

__________________
.............................
................................

