MINISTERSTVO ŠKOLSTVA,
VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Stromová 1, 813 30 Bratislava 1
odbor pre verejné obstarávanie
oddelenie učebnicovej politiky
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
pre zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Sídlo:
Stromová 1, 813 30 Bratislava
IČO:
00164381
Kontaktná osoba:
Petra Karasová
e-mail:
petra.karasova@minedu.sk
Tel. č.:
+421 2 59 374 480
2. Názov predmetu zákazky: „Drobné stavebné a maliarske práce“
3. Spoločný slovník obstarávania (CPV kód):
Hlavný predmet
45210000-2 Stavebné práce na stavbe budov
Doplňujúce predmety
45213150-9 Stavebné práce na kancelárskych budovách
45442190-5 Odstraňovanie náterov
45262300-4 Betonárske práce
45262500-6 Murovanie a murárske práce
45431000-7 Dláždenie a obkladanie
45421152-4 Montáž priečkových stien
45421111-5 Montáž zárubní
45432000-4 Kladenie podláh a dlažobných krytín, povrchová úprava stien
45442000-7 Nanášanie ochranných vrstiev
45442100-8 Maliarske a natieračské práce
45442180-2 Opakované natieranie a maľovanie
44111400-5 Nátery a obklady/izolácie/opláštenie múrov
45431100-8 Dláždenie podláh
45431200-9 Obkladanie stien
45112400-9 Výkopové práce
44113100-6 Dlažobné materiály
45421146-9 Montáž znížených stropov
45262360-2 Úprava cementovou maltou
44613800-8 Kontajnery na odpadový materiál
4. Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb týkajúcich sa stavebných prác potrebných pre
udržiavanie technického stavu budov v správe Ministerstve školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), odstraňovaní havarijných stavov
a obnove budov v správe ministerstva na uliciach Stromová 1, Hanulova 5/B, Búdkova 2,
Černyševského ul.
Začiatok realizácie: od júna 2016
Podrobný opis predmetu zákazky tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy.

5. Predpokladaná hodnota zákazky:
69 883,00 EUR bez DPH (slovom šesťdesiatdeväťtisíc osemstoosemdesiattri eur bez DPH)
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať takú ponuku uchádzača, ktorá presiahne
predpokladanú hodnotu zákazky. Suma predstavuje maximálny rámec, ktorý nebude možné
v zmysle Rámcovej dohody presiahnuť.
6. Miesto a termín poskytnutia služby:
Miesto plnenia predmetu zákazky: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
rebpubliky.
Budovy na uliciach Stromová 1, Hanulova 5/B, Búdkova 2, Černyševského v Bratislave.
Termín: 15 dní od doručenia objednávky
7. Rozsah predmetu zákazky:
Verejný obstarávateľ vyžaduje predložiť ponuku na celý predmet zákazky.
8. Rozdelenie predmetu zákazky:
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet
zákazky.
9. Možnosť predloženia variantných riešení:
Uchádzačom sa nepovoľuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému predmetu
zákazky.
Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do
vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.
10. Podmienky predkladania ponuky a spôsob určenia ceny:
e-mailom
- Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v
štátnom jazyku (t.j. v slovenskom jazyku). Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v
cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to
neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí
rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.
- Uchádzač predloží ponuku e-mailom na e-mailovú adresu:
petra.karasova@minedu.sk
nina.nerusilova@minedu.sk
- V predmete e-mailu je potrebné uviesť:
obchodné meno uchádzača a heslo: SÚŤAŽ - NEOTVÁRAŤ „STAVEBNÉ A MALIARSKE
PRÁCE“
11. Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 25.05.2017 do 12,00 hod.
12. Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 30.06.2017
13. Mena a ceny uvádzané v ponuke:
13.1 Uchádzačom navrhovaná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená v
ponuke uchádzača, bude vyjadrená v eurách (EUR).
13.2 Cena musí byť spracovaná v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v
znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“), ako aj zákonom č. 222/2004 Z.
z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ostatnými platnými
predpismi.
13.3 Všetky ceny požaduje verejný obstarávateľ uvádzať zaokrúhlené na 2 desatinné miesta,
podľa matematických pravidiel.
13.4 Ponuková cena na celý predmet obstarávania je daná súčinom jednotkovej ceny
a množstva, podľa podmienok a požiadaviek verejného obstarávateľa.
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13.5 Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú
ponuková cenu uvedie v zložení:
jednotková cena bez DPH
navrhovaná cena bez DPH
sadzba DPH a výška DPH
navrhovaná cena vrátane DPH.
13.6 Je výhradnou povinnosťou uchádzača, aby si dôsledne preštudoval túto výzvu a jej
prílohy a iné dokumenty poskytnuté verejným obstarávateľom, ktoré môžu akýmkoľvek
spôsobom ovplyvniť cenu a charakter ponuky alebo poskytnutia služby. Navrhovaná
cena musí byť stanovená podľa platných právnych predpisov. V prípade, že uchádzač
bude úspešný, nebude akceptovaný žiadny nárok uchádzača na zmenu ponukovej ceny
z dôvodu chýb a opomenutí jeho povinností.
13.7 Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie ponukovú cenu celkom. Skutočnosť, že nie je
platiteľom DPH, uvedie v ponuke.
13.8 V prípade, ak sa uchádzač, ktorý nie je platiteľom DPH počas plnenia zmluvy stane
platiteľom DPH, táto skutočnosť nie je dôvodom na zmenu dohodnutej ceny za predmet
zákazky/zmluvy a cena sa nezvyšuje o príslušnú sadzbu DPH.
13.9 Uchádzačovi nevznikne nárok na úhradu akýchkoľvek dodatočných nákladov, ktoré si
nezapočítal do ceny za predmet zákazky. Všetky ceny predložené uchádzačom musia
zohľadňovať primerané, preukázateľné náklady a primeraný zisk.
14. Podmienky účasti
14.1 Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:
 oprávnenie uchádzača dodávať tovar, poskytovať služby, uskutočňovať práce v
rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
Verejný obstarávateľ overí splnenie podmienok účasti náhľadom obchodného registra
alebo registra hospodárskych subjektov ÚVO. V prípade pochybností je uchádzač
povinný v lehote určenej verejným obstarávateľom preukázať splnenie podmienok
dokladom podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní.
15. Obsah ponuky
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto doklady:
15.1

Vyplnenú a osobou oprávnenou konať za uchádzača podpísanú prílohu č. 2 tejto výzvy
„Návrh na plnenie kritérií“

16. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia cena
16.1 Verejný obstarávateľ uskutoční vyhodnotenie ponúk tak, že ponuky zoradí podľa
celkových cien s DPH za predmet zákazky ponúknutých jednotlivými uchádzačmi od
najnižšej ceny po najvyššiu cenu. Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorý
ponúkne za celý predmet zákazky najnižšiu celkovú cenu.
16.2 Cena za obstarávanú službu musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.
z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa
vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
17. Podmienky financovania:
Zákazka bude financovaná zo štátneho rozpočtu. Úspešnému uchádzačovi sa neposkytne
preddavok/záloha. Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia. Ostatné
podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa sú uvedené v prílohách tejto výzvy.
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18. Navrhnutý spôsob vzniku záväzku:
Rámcová dohoda

Bratislava, 18.5.2017

....................................................
Ing. Petra Karasová
odbor pre verejné obstarávanie
....................................................
Mgr. Ing. Nina Nerušilová
riaditeľka odboru
pre verejné obstarávanie
Prílohy:
Príloha č. 1: Opis predmetu zákazky
Príloha č. 2: Návrh na plnenie kritérií
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MINISTERSTVO ŠKOLSTVA,
VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Stromová 1, 813 30 Bratislava 1
odbor pre verejné obstarávanie
oddelenie učebnicovej politiky
PRÍLOHA č. 1
Názov zákazky:

„Drobné stavebné a maliarske práce“

Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb týkajúcich sa stavebných prác potrebných pre
udržiavanie technického stavu budov v správe Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
SR, odstraňovaní havarijných stavov a obnove budov v správe ministerstva na uliciach
Stromová 1, Hanulova 5/B, Búdkova 2, Černyševského ul.
45210000-2 Stavebné práce na stavbe budov
45213150-9 Stavebné práce na kancelárskych budovách
45442190-5 Odstraňovanie náterov
45262300-4 Betonárske práce
45262500-6 Murovanie a murárske práce
45431000-7 Dláždenie a obkladanie
45421152-4 Montáž priečkových stien
45421111-5 Montáž zárubní
45432000-4 Kladenie podláh a dlažobných krytín, povrchová úprava stien
45442000-7 Nanášanie ochranných vrstiev
45442100-8 Maliarske a natieračské práce
45442180-2 Opakované natieranie a maľovanie
44111400-5 Nátery a obklady/izolácie/opláštenie múrov
45431100-8 Dláždenie podláh
45431200-9 Obkladanie stien
45112400-9 Výkopové práce
44113100-6 Dlažobné materiály
45421146-9 Montáž znížených stropov
45262360-2 Úprava cementovou maltou
44613800-8 Kontajnery na odpadový materiál
Predmetom stavebných a maliarskych práce sú najmä
- búracie práce
a) odstraňovanie existujúcich deliacich priečok z pórobetónu alebo sadrokartónu,
b) odstraňovanie existujúcich deliacich priečok z pálenej tehly,
c) osekávanie existujúceho keramického obkladu a keramickej dlažby,
d) odstraňovanie existujúcich podláh z PVC materiálu a plávajúcej podlahy,
e) odstraňovanie starých náterov stien a podláh.
-

murárske práce
a) murovanie z pórobetónových tvárnic do hrúbky stien 12,5cm, vrátane dodávky
materiálu,
b) murovanie z pálenej tehly do hrúbky stien 15cm, vrátane dodávky materiálu,
c) osádzanie oceľových zárubní podľa rozmerových požiadaviek, vrátane dodávky
materiálu,
d) vyhotovovanie špaliet otvorov a výklenkov,
e) sieťkovanie stien sklotextilnou sieťkou, vrátane dodávky materiálu,
f) penetrovanie podkladu stien a podláh, vrátane dodávky materiálu,
g) vyrovnávanie stien a podláh, vrátane dodávky materiálu,
1

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA,
VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Stromová 1, 813 30 Bratislava 1
odbor pre verejné obstarávanie
oddelenie učebnicovej politiky
PRÍLOHA č. 1

h) stierkovanie stien sadrovou omietkou, vrátane dodávky materiálu,
i) stierkovanie stropov sadrovou omietkou vrátane dodávky materiálu.
-

dlažobné práce
a) pokládka keramického obkladu,
b) pokládka keramickej dlažby a soklov,
c) pokládka bežnej zámkovej dlažby do pieskového lôžka, vrátane osadenia
obrubníkov,
d) pílenie asfaltu,
e) výkopové práce.

-

práce so sadrokartónom
a) montáž sadrokartónového obkladu stien a vyhotovenie priečok,
b) montáž sadrokartónových stropov a podhľadov,
c) opracovanie sadrokartónových podkladov,
d) tmelenie,
e) sadrovanie,
f) montáž kezetového stropu.

-

maliarske práce
a) penetrácia podkladu,
b) maľba stien,
c) bandážovanie prasklín páskou,
d) akrylovanie,
e) vysprávky stien pred maľovaním,
f) likvidácia hrubej špiny,
g) zakrývane fóliou,
h) nátery radiátorov a potrubia syntetickou farbou.

-

ostatné
dovoz,
prenájom kontajnera,
likvidácia odpadu.

Stavebné a maliarske práce sa budú poskytovať podľa aktuálnych požiadavky verejného
obstarávateľa po dobu 12 mesiacov.
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MINISTERSTVO ŠKOLSTVA,
VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Stromová 1, 813 30 Bratislava 1
odbor pre verejné obstarávanie
oddelenie učebnicovej politiky
PRÍLOHA č. 2
Názov zákazky:
Drobné stavebné a maliarske práce

Návrh na plnenie kritérií
Obchodné meno / názov uchádzača: ..............................................................
Sídlo / miesto podnikania: ................................................................................
IČO: .................................
DIČ: .................................
Kontaktná osoba: ............................................
E-mail: ..............................................................
Telefón: ............................................................

Kritérium vyhodnotenia: Najnižšia cena celkom s DPH za celý predmet zákazky
Názov kritéria
Cena celkom za
celý predmet
zákazky

Počet jednotiek
(súbor)

Cena celkom
v Eur bez DPH

Sadzba DPH v
%/ výška DPH v
EUR

Cena
celkom v
EUR s DPH

1 - Drobné stavebné
a maliarske práce

1

Som / nie som platcom DPH.
Ceny uvádzať s presnosťou na dve desatinné miesta.

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

_________________________
meno, priezvisko a podpis osoby
oprávnenej konať za uchádzača

1

Prečiarknuť nesprávne. V prípade uchádzača neplatiča DPH sa vyhodnocuje cena celkom.
1

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA,
VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Stromová 1, 813 30 Bratislava 1
odbor pre verejné obstarávanie
oddelenie učebnicovej politiky
PRÍLOHA č. 2

Cenník

pol.

1.
2.

typ

búracie práce
búracie práce

popis

odstránenie priečok / porobetón, sadrokartón/
odstránenie priečok / tehla/

mj

Počet
kusov

m

2

20

m

2

20
400

3.

búracie práce

osekanie dlažby a obkladov

m

2

4.

búracie práce

odstránenie podláh / pvc, parkety, plávajúca podl./

m

2

100

m

2

50

m

2

20

m

2

20

ks

10

5.

búracie práce

6.

murovacie práce

7.

murovacie práce

8.

murovacie práce

odstránenie starých náterov
murovanie / porobetónvé tvarnice/ do hrúbky 12,5 cm,
vrátane materiálu
murovanie /pálená tehla/ do hrúbky 15 cm, vrátane
materiálu
osadenie oceľovej zárubne

9.

murovacie práce

zhotovenie špalety/otvory,výklenky/

bm

20

10. murovacie práce

sieťkovanie stien, vrátane materiálu

m

2

50

11. murovacie práce
12. murovacie práce

penetrovanie podkladu, vrátane materiálu

m

2

50

vyrovnávanie stien a podláh do 1cm, vrátane materiálu

m

2

60

13. murovacie práce

vyrovnávanie stien a podláh do 2cm, vrátane materiálu

m

2

50

m

2

50

m

2

80

m

2

50

14. murovacie práce
15. murovacie práce
16. murovacie práce
17. murovacie práce
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

obkladačské
práce
obkladačské
práce
obkladačské
práce
obkladačské
práce
obkladačské
práce
obkladačské
práce
obkladačské
práce
obkladačské
práce

26. dlažobné práce

vyrovnávanie stien a podláh nad 2cm, vrátane
materiálu
stierkovanie stien sádrovou omietkou, vrátane
materiálu
stierkovanie stropov sádrovou omietkou, vráatane
materiálu
osadenie podomietkových rohových líšt, vrátane
materiálu

bm

Jednotková
cena v € bez
DPH

Výška DPH
v € pri
sadzbe
20%

Jednotková
cena v € s
DPH

100

pokládka obkladu do formátu 30x30

m

2

70

pokládka obkladu atyp formát

m

2

300

pokládka dlažby vodorovne

m

2

30

pokládka dlažby diagonál

m

2

50

pokládka dekoratívneho kameňa

m

2

20

montáž sokla

bm

200

vykrúženie otvorov do dlažby a obkladu

ks

100

montáž rohových líšt na obklad, vrátane materiálu

bm

400

pokládka bežnej zámkovej dlažby, práca + podkladový
materiál/štrk, piesok/

m

2

500

2
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PRÍLOHA č. 2
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27. dlažobné práce

pokládka vzorovanej zámkovej dlažby

m

28. dlažobné práce

pokládka obrubníkov

bm

50

2

50

100

29. dlažobné práce

úprava lôžka od 5 do 30 cm

m

30. dlažobné práce

pílenie asfaltu

bm

10

m

2

50

m

2

50

m

2

40

m

2

1300

m

2

1000

m

2

200

m

2

100

31. dlažobné práce

výkopové práce
montáž sádrokartónového obkladu stien, vrátane
32. sadrokartón.práce
materiálu
montáž sádrokartónových stropov a podhľadov,
33. sadrokartón.práce
vrátane materiálu
34. maliarske práce
penetrácia stien, vrátane materiálu
35. maliarske práce
36. maliarske práce
37. maliarske práce

maľba 2-násobná biela, vrátane materiálu
maľba 3-násobná biela, vrátane materiálu

42. Stropné práce

maľba 2-násobná farebná, vrátane materiálu
bandážovanie prasklín sklolam.páskou, vrátane
materiálu
drobné maliarske práce /akrylovanie, vysprávky stien
pred maľovaním/
zakrývanie+upratovanie hrubej špiny
náter radiátorov a potrubia syntetickou farbou, vrátane
farby
montáž kazetového stropu,vrátane materiálu

43. ostatné
44. ostatné

kontajner 4m3, odvoz a likvidácia
kontajner 7m3, odvoz a likvidácia

38. maliarske práce
39. maliarske práce
40. maliarske práce
41. maliarske práce

bm

50

Nh

150

Nh

30

bm

200

2

200

m

ks
ks

5
5

cena celkom za súbor

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

_________________________
meno, priezvisko a podpis osoby
oprávnenej konať za uchádzača
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