Výzva na predloženie cenovej ponuky
na služby : „ oprava havarijného stavu strechy “
( zákazka – postup podľa §9 ods. 9 Zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní)
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
IČO:
308 44 878
DIČ:
2020815665
Sídlo:
Priemyselná 2, 824 73 Bratislava
Kontaktná osoba:
Dana Markošová, Bc.
Elektronická pošta: (dana.markosova@nku.gov.sk) Tel.: +421 2 50 114 508

2.

Predmet zákazky : Oprava havarijného stavu hydroizolácie strešného plášťa na budove
NKÚ SR

3.

Opis predmetu zákazky (podrobné vymedzenie zákazky) :

6.

Predmetom zadávanej zákazky je vykonávanie opravy havarijného stavu poškodenej strechy
z dôvodu zatekania dažďovej vody do objektu v rozsahu 607 m² voľne vodorovne a 79 m²
voľne zvisle
- demontáž prebytočných zariadení na streche ( demontáž a likvidácia stožiaru antény,
- demontáž a montáž bleskozvodu ,
- demontáž a montáž satelitnej paraboly,
- odstránenie pôvodných vrstiev strešnej krytiny v miestach nadmerného poškodenia
- položenie podkladovej geotextílie,
- zhotovenie povlakovej krytiny striech s profilmi
- izolácia strešných svetlíkov, podstavcov pod ventiláciu
- vytvorenie spádov strechy do dažďových zvodov tak, aby zrážková voda do nich bez
zdržania odtekala a nedochádzalo k zatekaniu dažďovej vody do objektu,
- utesnenie nadstrešných častí a detailov, dbať na napojenie krytiny na ventilačné
prieduchy, dažďové vpuste,
- demontáž betónových tvárnic a následne montáž na podložky
- odvoz a likvidácia odpadu v zmysle platných noriem a predpisov o ochrane životného
prostredia – nutné dokladovať,
- požadovaná záruka na stavebné práce minimálne 10 rokov
- Podrobný rozsah predmetu zákazky sa nachádza v Prílohe č. 1 tejto výzvy – Výkaz výmer
Rozdelenie predmetu zákazky na časti
NIE
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet : CPV : 45261900-3-Opravy a údržba striech
Doplňujúce predmety : 45261910-6-Opravy striech, 45261410-1-Strešné izolačné práce
Typ zmluvy : Zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác

7.

Miesto plnenia predmetu zmluvy : Bratislava, Priemyselná 2

8.

Termín plnenia predmetu zmluvy : do 15 pracovných dní od účinnosti zmluvy s úspešným
uchádzačom. Presné lehoty realizácie-termín zahájenia a ukončenia zákazky budú
predmetom Zmluvy o dielo.

9.

Obhliadka miesta plnenia predmetu zákazky
Pred spracovaním cenovej ponuky je nutné vykonať obhliadku a zameranie strechy !

4.
5.
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10.

Predpokladaná hodnota zákazky
do výšky 17.000 EUR bez DPH. Uchádzač uvedie, či je platcom DHP alebo nie je platcom
DPH.

11.

Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky
Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu
Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu.

12.

Podmienky účasti
- Uchádzač predloží doklad o oprávnení podnikať (živnostenské oprávnenie alebo výpis zo
živnostenského registra alebo iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných
predpisov alebo výpis z obchodného registra ) alebo potvrdenie príslušného orgánu,
v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci dodávateľa na dodanie
požadovaného predmetu zákazky.
- referencie na vykonané stavebné práce uvedeného predmetu zákazky

13.

Obsah cenovej ponuky
a. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa bodu 12 tejto výzvy.
b. Cenová ponuka s identifikačnými údajmi uchádzača za predmet zákazky podľa
Výkazu-výmeru podpísaná oprávnenou osobou doručená v lehote na predkladanie
ponúk do sídla NKÚ SR.

14.

Lehota, miesto a spôsob predkladania cenovej ponuky
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, Priemyselná 2, 824 73 Bratislava
Lehota na predloženie ponúk: do 18. 9. 2014 do 12.00 h., rozhodujúcim termínom je
doručenie ponuky verejnému obstarávateľovi
Ponuky doručiť v elektronickej podobe na vyššie uvedenú e-mailovú adresu alebo v písomnej
forme, respektíve osobne na adresu úradu v lehote na predkladanie ponúk v zalepenej obálke
označenej „NEOTVÁRAŤ“ Cenová ponuka – oprava havarijného stavu strechy . Každý
uchádzač môže predložiť ponuku iba raz (jedným spôsobom )

15.

Kritériá na hodnotenie cenových ponúk
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena v EUR bez DPH aj s DPH za poskytnutie
požadovaných služieb v zmysle prílohy tejto výzvy.

16.

Ďalšie informácie :
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo:
a) Neuzatvoriť s úspešným uchádzačom zmluvu o dielo na uskutočnenie stavebných prác, ak
nastanú okolnosti, ktoré v čase uverejnenia výzvy nemohol predpokladať
b) neprijať ani jednu z predložených ponúk v prípade, že predložené cenové ponuky budú
vyššie ako je suma finančných prostriedkov určená na realizáciu tejto zákazky a nebudú
zodpovedať finančným možnostiam verejného obstarávateľa. Následne bude použitý
postup zadávania zákazky zrušený.

Bratislava 11. 9.2014
Ing. Zdenko Kováč
generálny riaditeľ
sekcie ekonomiky a informatiky
PRÍLOHY:
Príloha č.1 Výkaz-výmer
Príloha č.2 Návrh zmluvy o dielo
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Príloha
č. 1

Najvyšší kontrolný úrad
Slovenskej republiky
Výkaz - výmer
Popis položky, stavebného dielu, remesla

Predpokl. Merná

výkaz - výmer

množstvo jedn.

711 -izolácie proti vode a vlhkosti
Zhotov.izolácie položením fólie PVC voľne vodor. (uviesť typ fólie a
1 výrobcu)
Zhotov.izolácie položením fólie PVC voľne zvislá (uviesť typ fólie a
2 výrobcu)
HYDROIZOLAĆNÁ FÓLIA hrúbka 1,5mm (napr.Fatrafol al.
3 ekvivalent)
4 Zhotov.izolácie položením podkladnej textílie vodor.

607,00 m²
79,00 m²
789,00 m²
607,00 m²

5 Zhotov.izolácie položením podkladnej textílie zvislej
Geotextília polypropylénová 300g/m² (napr.TATRATEX PP
6 al.ekvivalent)
Zhotovenie povlakovej krytiny striech s profilmi (napr.poplast.plech
7 Vyplanil al.ekviv.)

754,00 m²

8 Profil (vnútorný uholník 30x40mm) napr.Vyplanil al.ekviv.

140,00 bm

9 Profil (páska 30x40mm) napr.Vyplanil al.ekviv.

120,00 bm

10 Kotvy Metal pre uchytenie fólie

79,00 m²

260,00 bm

2000,00 ks

11 Izolácia strešných svetlíkov (2,6x2,6x0,6)

14,00 ks

12 Izolácia podstavcov po ventiláciu (1,1x1,1x0,4)

12,00 ks

13 Dodávka- montáť odvetrávacích komínkov

20,00 ks

14 Vyčistenie a tmelenie
15 Demontáž betónových tvárnic a následne montáž na podložky

80,00 ks

16 Opracovanie prestupov vylisovanými manžetami
Vedľajšie rozpočtové náklady - uviesť aké (odvoz odpadu, doprava,
17 demontáž antény, satel.paraboly a pod.)

26,00 ks

18 Presun hmôt v objektoch do výšky 30 m (autožeriav)
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J.Cena
bez
DPH

Cena
celkom s
DPH

Príloha č. 2

Zmluva o dielo
uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Článok I.
Zmluvné strany
Objednávateľ: Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Priemyselná 2
824 73 Bratislava
zastúpený: Dr. h. c. doc. Ing. Ján Jasovský, PhD., predseda
IČO : 308 448 78
DIČ: 2020815665
bankové spojenie: Štátna pokladnica
číslo účtu: 7000060603/8180

Zhotoviteľ:

......................
.....................................
.....................................
zastúpený: ................................
IČO:

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

IČ DPH: ................................
bankové spojenie: ................................
číslo účtu: ....................................
zapísaný v obchodnom registri:
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Článok II.
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať a odovzdať objednávateľovi dielo
a záväzok objednávateľa riadne vykonané dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú
cenu a to všetko za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
2. Dielom na účely tejto zmluvy sa rozumie odstránenie havarijného stavu zatekajúcej strechy
na administratívnej budove objednávateľa na ul. Priemyselná 2 v Bratislave.
3. Rozsah a kvalita diela sú určené:
- súťažnými podkladmi verejného obstarávania,
- platnými STN,
- oceneným výkazom výmer, s uvedením podrobnej špecifikácie a typu predmetu dodávky a
s uvedením cien s DPH, ktorý je prílohou č. 1 k tejto zmluve,
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
Článok III.
Termíny plnenia
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo podľa tejto zmluvy v termíne do 15 dní pracovných dní
po odovzdaní pracoviska. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať a zhotoviteľ sa zaväzuje
prevziať pracovisko v deň nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
2. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť objednávateľovi vznik akejkoľvek
udalosti, ktorá bráni postupu prác a má vplyv na termín realizácie diela. V opačnom prípade
zodpovedá zhotoviteľ za omeškanie termínu ukončenia diela.
3. Termín ukončenia diela je možné predĺžiť v prípade dlhodobo nepriaznivých poveternostných
vplyvov (napr. ak dážď neumožňuje dodržať technologické predpisy k spracovaniu použitých
materiálov) o počet dní s nepriaznivým počasím.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že dodatkom k tejto zmluve upravia termín realizácie v prípade
ak:
- objednávateľ písomne požiada počas vykonávania prác o podstatnú zmenu realizácie diela,
- dôjde k zásahu štátnych alebo samosprávnych orgánov do prípravy alebo realizácie diela
z dôvodov, ktoré zhotoviteľ nezavinil,
- objednávateľ práce preruší z dôvodov prevádzkových prekážok alebo prekážok, ktoré sa
vyskytnú na pracovisku počas realizácie diela.

Článok IV.
Cena diela a platobné podmienky
1. Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán vo výške ......... € (slovom: ............).
K dohodnutej cene bude pripočítaná DPH vo výške ......%, t.j. ............ € (slovom: ...............).
Celková cena diela vrátane DPH činí .............. € (slovom: ...........................).
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2. Zhotoviteľovi vznikne právo fakturovať cenu diela po jeho riadnom ukončení
a odovzdaní a prevzatí na základe preberacieho protokolu podpísaného poverenými
zástupcami zmluvných strán. Súčasťou faktúry bude aj súpis vykonaných prác.
3. Objednávateľ je povinný uhradiť faktúru do 14 dní odo dňa jej doručenia.
4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu alebo nebude
k nej pripojený súpis vykonaných prác potvrdený objednávateľom, je objednávateľ
oprávnený faktúru vrátiť zhotoviteľovi na doplnenie, resp. opravu. V tomto prípade lehota
splatnosti neplynie a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry
objednávateľovi.
Článok V.
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri vykonávaní diela dbať na to, aby zamestnanci objednávateľa neboli
obmedzovaní pri výkone svojej činnosti.
2. Zhotoviteľ je povinný denne odstraňovať odpad a nečistotu spôsobenú svojou činnosťou.
Odvoz a likvidáciu odpadu zabezpečí zhotoviteľ na svoje náklady.
3. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia pracoviska viesť stavebný denník v zmysle
ustanovenia § 46d zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
4. Osoba poverená objednávateľom bude vykonávať stavebný dozor. Stavebný dozor je
oprávnený kontrolovať priebeh prác, dávať pokyny na vykonanie diela podľa tejto zmluvy
zhotoviteľovi zápisom do stavebného denníka, pričom musí rešpektovať technologický
postup prác.
5. Zhotoviteľ nie je oprávnený vykonávať práce nad dohodnutý rozsah prác.
6. Objednávateľ sa zaväzuje počas celého času vykonávania diela zabezpečiť zhotoviteľovi voľný
prístup na pracovisko a k zdroju elektrickej energie, vody a k sociálnym zariadeniam.
7. Zhotoviteľ splní svoj záväzok vykonať dielo jeho riadnym ukončením v dohodnutom termíne
a jeho odovzdaním objednávateľovi.
8. Objednávateľ sa zaväzuje riadne vykonané dielo bez zjavných vád a nedorobkov prevziať.
O prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol.
9. Objednávateľ bez zbytočného odkladu po oznámení zhotoviteľa o ukončení prác, začne
preberacie konanie. Objednávateľ je oprávnený neprevziať dielo v prípade zistených vád
a nedorobkov.
10. O priebehu preberacieho konania sa spíše preberací protokol, ktorý bude podpísaný
poverenými osobami zmluvných strán. Okrem základných údajov o zmluvnom diele bude
preberací protokol obsahovať:
- zhodnotenie akosti vykonaných prác,
- súpis vád a nedorobkov a termíny ich odstránenia,
- konštatovanie objednávateľa či dielo preberá, alebo nie (v prípade existencie vád
a nedorobkov),
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- dátum a podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán.
11. Objednávateľ poveruje vykonávaním činnosti stavebného dozoru: .............................. .
Zhotoviteľ poveruje na styk s objednávateľom: .....................................
12. V prípade ak bude zhotoviteľ v omeškaní s termínom ukončenia diela je povinný zaplatiť
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- € za každý deň omeškania.
13. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi vypratané pracovisko súčasne s odovzdaním
diela.
14. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak zhotoviteľ mešká s
dodržaním termínu ukončenia diela dohodnutého v tejto zmluve o viac ako 7 dní alebo, ak
napriek písomnému upozorneniu objednávateľom práce vykonáva nekvalitne.
15. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej
zmluvnej strane.
16. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán okrem nárokov na
náhradu škody a zmluvné pokuty.
17. Po zániku zmluvy odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi dielo v stave v akom sa nachádza ku
dňu odstúpenia spolu so všetkými dokladmi. O odovzdaní diela sa spíše zápisnica, v ktorej sa
uvedie v akom stave sa dielo preberá a dohodne sa rozsah rozpracovanosti. Na základe
zápisnice uhradí objednávateľ zhotoviteľovi cenu skutočne vykonaných a prevzatých prác ku
dňu odstúpenia od zmluvy.

Článok VI.
Záručná doba a zodpovednosť za vady
1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa podmienok dohodnutých
v tejto zmluve a platných STN a že počas záručnej doby bude mať obvyklé úžitkové vlastnosti.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za
vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ vtedy, ak boli spôsobené
porušením jeho povinností.
3. Záručná doba je 10 rokov a začne plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela objednávateľom.
4. Objednávateľ je povinný vady diela písomne oznámiť zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu
po ich zistení. V oznámení musí objednávateľ vady popísať a uviesť ako sa prejavujú.
5. Zhotoviteľ je povinný sa vyjadriť k oznámeniu o vadách do 5 pracovných dní odo dňa jeho
doručenia. Zmluvné strany sa zaväzujú uskutočniť obhliadku reklamovanej vady a z obhliadky
spísať zápisnicu, v ktorej dohodnú aj termín začatia a ukončenia odstraňovania
reklamovaných vád. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád v dohodnutom
termíne, najneskôr však do 7 dní odo dňa spísania zápisnice.
6. V prípade, ak zhotoviteľ v termíne podľa bodu 5 tohto článku nezačne s odstraňovaním vád,
je objednávateľ oprávnený odstrániť vady sám alebo prostredníctvom tretej osoby, pričom
zhotoviteľ je povinný nahradiť mu náklady preukázateľne vynaložené na odstránenie vád.
7. Objednávateľ sa zväzuje umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov budovy v rozsahu
potrebnom na odstránenie vád.
8. O odstránení reklamovaných vád na diele spíšu zmluvné strany zápisnicu.
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Článok VII.
Záverečné ustanovenia
1. Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu je možné meniť len písomnými dodatkami
podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
2. Zmluvné vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia jej ustanoveniami. Zmluvné vzťahy v nej
neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
3. Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých po dvoch vyhotoveniach obdrží
každá zmluvná strana.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali jej obsah je im jasný a zrozumiteľný
a na znak súhlasu s celým jej obsahom ju podpisujú.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č. 1.
6. Táto zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť
nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
V Bratislave dňa ...........................
Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

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

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

Dr. h. c. doc. Ing. Ján Jasovský, PhD.
predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR
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Príloha
č. 1

Najvyšší kontrolný úrad
Slovenskej republiky
Výkaz - výmer
Popis položky, stavebného dielu, remesla

Predpokl. Merná

výkaz - výmer

množstvo jedn.

711 -izolácie proti vode a vlhkosti
Zhotov.izolácie položením fólie PVC voľne vodor. (uviesť typ fólie a
1 výrobcu)
Zhotov.izolácie položením fólie PVC voľne zvislá (uviesť typ fólie a
2 výrobcu)
HYDROIZOLAĆNÁ FÓLIA hrúbka 1,5mm (napr.Fatrafol al.
3 ekvivalent)
4 Zhotov.izolácie položením podkladnej textílie vodor.

607,00 m²
79,00 m²
789,00 m²
607,00 m²

5 Zhotov.izolácie položením podkladnej textílie zvislej
Geotextília polypropylénová 300g/m² (napr.TATRATEX PP
6 al.ekvivalent)
Zhotovenie povlakovej krytiny striech s profilmi (napr.poplast.plech
7 Vyplanil al.ekviv.)

754,00 m²

8 Profil (vnútorný uholník 30x40mm) napr.Vyplanil al.ekviv.

140,00 bm

9 Profil (páska 30x40mm) napr.Vyplanil al.ekviv.

120,00 bm

10 Kotvy Metal pre uchytenie fólie

79,00 m²

260,00 bm

2000,00 ks

11 Izolácia strešných svetlíkov (2,6x2,6x0,6)

14,00 ks

12 Izolácia podstavcov po ventiláciu (1,1x1,1x0,4)

12,00 ks

13 Dodávka- montáť odvetrávacích komínkov

20,00 ks

14 Vyčistenie a tmelenie
15 Demontáž betónových tvárnic a následne montáž na podložky

80,00 ks

16 Opracovanie prestupov vylisovanými manžetami
Vedľajšie rozpočtové náklady - uviesť aké (odvoz odpadu, doprava,
17 demontáž antény, satel.paraboly a pod.)

26,00 ks

18 Presun hmôt v objektoch do výšky 30 m (autožeriav)

9

J.Cena
bez
DPH

Cena
celkom s
DPH

