Výzva
na predkladanie ponúk
v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej tiež „ZoVO“)
1. Verejný obstarávateľ: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Poštová adresa:
Vazovova 5
Mesto:
Bratislava 1
PSČ:
812 43
IČO:
00397687
Kontaktná osoba:
Ing. Michal Frank
tel. č.:
+421 917 669 364
fax:
e. mail:
michal.frank@stuba.sk
adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):
www.stuba.sk
2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona:
§ 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoVO“).
3. Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov:
Nie
4. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa:
„Rekonštrukčné práce laboratórií na 3. poschodí blok D FEI STU“
5. Druh zákazky:
Stavebné práce
CPV: 45214410-7 – Stavebné práce na objektoch technických univerzít
6. Hlavné miesto dodania tovaru/poskytnutia služieb/uskutočnenia stavby:
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava
NUTS kód: SK01
7. Výsledok verejného obstarávania:
S úspešným uchádzačom bude podpísaná Zmluva o dielo.
Lehota uskutočnenia a odovzdania prác do 3. mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy (jej
uverejnenia v CRZ).

8. Stručný opis zákazky:
Rekonštrukcia vnútorných priestorov na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v
Bratislave, Ilkovičova 3, blok D, 3. posch.
Jedná sa o rekonštrukciu podláh, stropov, stien, osvetlenia, elektroinštalácie a vstavaných
skríň.
9. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:
48 095,17 - EUR
10. Trvanie zmluvy v mesiacoch: 3
11. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania:
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov STU a projektu ACCORD ITMS
313021X329 financovaného zo štrukturálnych fondov EÚ.
12. Podmienky účasti:
1. Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu
do profesijného alebo obchodného registra:
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v §32
ods. 1 písm. e) ZoVO. Jej splnenie preukazuje uchádzač výpisom z príslušného registra ORSR,
ŽRSR, register organizácií atď. (postačuje sken dokumentu).
Zároveň uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom
obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona. V prípade, že
uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka
hodnotená.
2. Technická alebo odborná spôsobilosť uchádzača sa vyžaduje podľa § 34 ods. 1
písm. b) zákona (viď. bod č. 17. 4. výzvy - Minimálna požadovaná úroveň štandardov referencia).
13. Kritériá na vyhodnotenie ponúk - cena komplet za dodanie požadovaného predmetu
zákazky
Najnižšia cena
1. Najnižšia cena za dodanie celého predmetu zákazky uvedená v eurách s DPH.
14. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa:
Dátum a čas: 05. 07. 2021 do 12.00 hod.
Ponuky predložiť písomne na emailový kontakt uvedený v bode č. 1 výzvy

15. Miesto na predloženie ponúk
Emailom na adresu:

michal.frank@stuba.sk

16. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané:
Do termínu: 31. 08. 2021
17. Obsah ponuky
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:
1. Vyplnený Návrh na plnenie kritéria, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy, podpísaný
štatutárnym zástupcom uchádzača alebo osobou oprávnenou v mene uchádzača.
2. Vyplnený a nacenený položkový rozpočet v zmysle výkaz výmer (Rekonštrukčné
práce laboratórií na 3. poschodí blok D FEI STU: Stavba 1 a Stavba 2), ktorý tvorí
prílohu č. 2 tejto výzvy a je priložený vo forme excelovskej tabuľky, podpísaný
štatutárnym zástupcom uchádzača alebo osobou oprávnenou v mene uchádzača.
3. Doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce daného predmetu zákazky v
súlade s § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
(živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra alebo iné než
živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov alebo výpis
z obchodného registra), pre potreby tejto zákazky plne postačuje sken (fotokópia)
platného dokladu.
4. Zoznam stavebných prác v zmysle § 34 ods. 1 písm. b) zákona uskutočnených za
predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien,
miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením
o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných
prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom:
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je
referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona,
dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá
k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným
dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého
boli uskutočnené.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Predloženie zoznamu úspešne zrealizovaných 3 (troch) referenčných zákaziek/prác na
práce rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, pričom aspoň
jedna musí byť vo výške min. 40 000,- € bez DPH za uvedené päťročné obdobie.
Za stavebné práce rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky
sa považujú stavebné práce (najlepšie rekonštrukčné práce) interiérov stavebných
objektov.

Fotodokumentácia vybraných realizovaných stavieb je vítaná.
5. Čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní
potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu v zmysle prílohy č. 3 tejto výzvy.

1.

PRÍLOHA Č. 1 NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA
zákazky „Rekonštrukčné práce laboratórií na 3. poschodí blok D FEI STU“.
(Formulár ponuky k dátumu predkladania ponúk)
1.
Základné údaje
Názov, obchodné meno uchádzača
(obchodné meno uveďte rovnako vo
všetkých formulároch)
IČO
Adresa sídla uchádzača

Štatutárny zástupca uchádzača
(uveďte kontaktné údaje)

Ulica č.
Obec
PSČ
Meno
Priezvisko
Titul
tel.
e-mail

Uchádzač vyhlasuje, že JE / NIE JE platiteľom DPH.

P. č.

1.

2. Cena obstarania predmetu zákazky v EUR
CENA
Názov predmetu
Kritérium
v
EUR
zákazky
bez DPH
Rekonštrukčné práce
laboratórií na 3.
poschodí blok D FEI
STU
(Stavba 1 a 2)

Sadzba DPH
platná pre SR

Suma
DPH
v EUR

CENA v EUR
vrátane DPH

Najnižšia cena v
EUR s DPH za
celý predmet
zákazky

Cena stanovená za celý predmet zákazky obsahuje všetky náklady súvisiace s predmetom obstarávania. V súvislosti s touto
zákazkou nevzniknú objednávateľovi žiadne iné náklady.

V......................... dňa ............. 2021

–––––––––––––––––––––––––––––––––––
Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača

2.

PRÍLOHA Č. 2 VÝKAZ VÝMER

Obchodné meno:
Adresa spoločnosti:
IČO:

VÝKAZ VÝMER

(ROZPOČET - VV)
Rekonštrukčné práce laboratórií na 3. poschodí blok D FEI STU
Objekt: Stavba 1

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Č.

Kód položky

Popis

MJ

Množstvo
celkom

Cena
jednotková

Cena celkom bez
DPH

HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

1

766662811

Demontáž dverného krídla, dokovanie prahu dverí
jednokrídlových, -0,00100t

ks

17,000

2

766821811.S

Demontáž vstavanej skrine jednokrídlových

ks

10,000

3

766821821.S

Demontáž vstavanej skrine dvojkrídlových -0,11000t

ks

17,000

4

766811802.S

Demontáž vstavanej skrine drevenej, hornej skrinky
0,01000t

ks

27,000

5

210964345

Demontáž do sute - svietidla exterierového na stenu do 10
kg vrátane odpojenia -0,01000 t

ks

16,000

6

767581802

Demontáž podhľadov lamiel, -0,00400t

m2

70,000

7

767582800

Demontáž podhľadov roštov -0,00200t

m2

70,000

8

776401800

Demontáž soklíkov alebo líšt

m

43,600

9

776511820

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

m2

75,000

10 979011131

Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m

t

3,466

11 979011141

Príplatok za každých ďalších 3,5 m (3x)

t

10,398

12 979082111

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10
m
t

3,466

13 979082121

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za
každých ďalších 5 m (20x)

t

69,320

14 979081111

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km

t

3,466

15 979081121

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1
km (20x)
t

69,320

16 979089012

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01)
ostatné

6

-0,08800t

-

t

3,466

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

0,00

17 784402801

Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m

m2

143,500

18 612421121

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

m2

143,500

19 612460122

Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou

m2

143,500

20 612481119

Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s
celoplošným prilepením

m2

143,500

21 612465116

Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, Univerzálny
základ (Baumit UniPrimer)

m2

143,500

22 612464222

Vnútorná omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikátová,
Baumit SilikatTop, škrabaná, hr. 2 mm

m2

143,500

99
23 999281111

Presun hmôt HSV
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov

0,00
t

2,037

PSV

Práce a dodávky PSV

0,00

763

Konštrukcie - drevostavby

0,00

24 763135090

Montáž nosnej konštrukcie viditeľnej, hrany A, SDK kazetový
podhľad 600x600 mm

m2

70,000

25 590180002400

Profil L obvodový oceľový, (šxv 19x24 mm), dĺ. 3000 mm, hr.
plechu 0,5 mm pre kazetové podhľady

m

35,000

26 590180002800

Profil T24 priečny oceľový, (šxv 32x24 mm), dĺ. 600 mm, hr.
plechu 0,4 mm odolný voči korózii, pre kazetové podhľady

m

58,100

27 590180002900

Profil T24 priečny oceľový, (šxv 32x24 mm), dĺ. 1200 mm, hr.
plechu 0,4 mm odolný voči korózii, pre kazetové podhľady

m

116,200

28 590180003000

Profil T24 hlavný oceľový, (šxv 38x24 mm), dĺ. 3600 mm, hr.
plechu 0,4 mm odolný voči korózii, pre kazetové podhľady

m

58,100

29 763135095

Montáž kaziet, konštrukcia viditeľná, hrany A SDK kazetový
podhľad 600x600 mm

m2

70,000

30 590130002300

Kazeta stropná Casobianca, hrana A, biela, hr. 8,0 mm, šxl
600x600 mm, sadrokartónová

m2

73,500

31 998763403

Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v
stavbách(objektoch )výšky od 7 do 24 m

%

24,272

766

766 - Konštrukcie stolárske

0,00

32 766662112

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

ks

17,000

33 549150000600

Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca oceľ,
povrch nerez brúsený

ks

17,000

34 611610000400

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

ks

17,000

35 766695212

Montáž prahu dverí, jednokrídlových

ks

17,000

36 611890004400

Prah dubový, dĺžka 910 mm, šírka 150 mm

ks

17,000

37 998766202

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

22,780

771

Podlahy z dlaždíc

0,00

38 776992200

Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na betón

m2

75,600

39 776990110

Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh

m2

75,600

40 776992121

Tmelenie podkladu, úpravy prasklín a nerovností hr. 3 mm

m2

75,600

41 632457503

Cementová samonivelizačná hmota Weber - Terranova,
weber.nivelit, triedy CT-C25-F6, hr. 5 mm

m2

75,600

42 771411004

Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 300 x 80 mm

m

25,000

43 771541115

Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu veľ. 300 x
300 mm

m2

75,600

44 597740001910

Dlaždice keramické l x v x hr 298x298x9 mm - dodávka

m2

83,110

45 777990010

Hliníková ukončovacia lišta - lepená

m

25,000

46 998771202

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

%

36,420

M

Práce a dodávky M

21-M

Elektromontáže

47 921990001

0,00
0,00

Dodávka a motáž LED panelov do kazetových stropov 48W

Celkom

V......................... dňa ............. 2021

kus

11,000

0,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––
Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača

(ROZPOČET – VV)
Rekonštrukčné práce laboratórií na 3. poschodí blok D FEI STU
Objekt: Stavba 2

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Č.

Kód položky

Popis

MJ

Množstvo
celkom

Cena
jednotková

Cena celkom bez
DPH

HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

1

962031132

Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z
tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, 0,19600t

m2

9,816

2

210964345

Demontáž do sute - svietidla interierového na stenu do 10 kg
vrátane odpojenia -0,01000 t

ks

16,000

3

979011131

Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m

t

1,924

4

979011141

Príplatok za každých ďalších 3,5 m (3x)

t

5,772

5

979081111

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km

t

1,924

6

979081121

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1
km (20x)
t

38,480

7

979082111

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10
m
t

1,924

8

979082121

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za
každých ďalších 5 m (20x)

t

38,480

9

979089012

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01)
ostatné

t

1,924

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

0,00

10 612421121

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

m2

110,000

11 612460122

Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou

m2

110,000

12 612464222

Vnútorná omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikátová,
Baumit SilikatTop, škrabaná, hr. 2 mm

m2

110,000

13 612465116

Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, Univerzálny
základ (Baumit UniPrimer)

m2

110,000

14 612465136

Vnútorná omietka stien BAUMIT, vápennocementová, strojné
miešanie, ručné nanášanie, MVR Uni, hr. 10 mm
m2

110,000

15 612481119

Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s
celoplošným prilepením

m2

110,000

16 784402801

Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m

m2

110,000

99
17 999281111

PSV

Presun hmôt HSV
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov

Práce a dodávky PSV

0,00
t

3,568

0,00

763

Konštrukcie - drevostavby

0,00

18 763990001

Skrine vstavané, vyrábané na mieru, celkový objem 35 m3,
hlbka 0,50 m, výška 2,60 m, rôzna šírka, police, dvere so
zamykaním

m3

35,000

19 763990002

Montáž vstavaných skríň

m3

35,000

20 763134055

Montáž SDK dosiek jednoduché opláštenie pre podhľad,
zavesená kca profil UA

m2

6,450

21 590110000400

Doska sadrokartónová, GKB hr. 12,5 mm, šxl 1250x2000
mm

m2

6,731

22 763119120

SDK konštrukcia, ochrana hran (rohov) lištou Al šírky 52 mm

m

11,500

23 763135090

Montáž nosnej konštrukcie viditeľnej, hrany A, SDK kazetový
podhľad 600x600 mm

m2

50,000

24 590180002400

Profil L obvodový oceľový, (šxv 19x24 mm), dĺ. 3000 mm, hr.
plechu 0,5 mm pre kazetové podhľady

m

35,000

25 590180003000

Profil T24 hlavný oceľový, (šxv 38x24 mm), dĺ. 3600 mm, hr.
plechu 0,4 mm odolný voči korózii, pre kazetové podhľady

m

58,100

26 763135095

Montáž kaziet, konštrukcia viditeľná, hrany A SDK kazetový
podhľad 600x600 mm

m2

50,000

27 590130002300

Kazeta stropná Casobianca, hrana A, biela, hr. 8,0 mm, šxl
600x600 mm, sadrokartónová

m2

52,500

28 998763403

Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v
stavbách(objektoch )výšky od 7 do 24 m

%

193,636

776

Podlahy povlakové

0,00

29 776990100

Zametanie podkladu pred kladením povlakovýck podláh

m2

42,930

30 776990110

Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh

m2

42,930

31 776992121

Tmelenie podkladu, úpravy prasklín a nerovností hr. 3 mm

m2

42,930

32 776992127

Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 5 mm

m2

42,930

33 776420010

Montáž podlahových soklov z PVC

m

26,700

34 776420010M

Dodávka podlahových soklov z PVC

m

29,370

35 776541300

Montáž povlakových podláh PVC vinyl heterogénnych LVT v
dielcoch

m2

42,930

36 776541300M

Dodávka vinylových dielcov - lamiel

m2

47,223

37 998776202

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

%

21,085

783

Nátery

0,00

38 783892170.1

Nátery povrchov SDK stropov napustením

m2

39 783894612

Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou
SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x

m2

6,450

40 783892270.1

Nátery povrchov SDK stien napustením

m2

27,250

41 783894622

Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou
SADAKRINOM pre náter sadrokartón. stien 2x

m2

27,250

784

6,450

Maľby

0,00

42 784402801

Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m

m2

126,776

43 784410100

Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky
do 3,80 m

m2

126,766

44 784452271

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

m2

126,766

M

Práce a dodávky M

21-M

Elektromontáže

0,00
0,00

45 921990001

Montáž elektroinštalácie

hod

130,000

46 92199001M1

Rozvodnica NEDBOX 48-modulová

kus

1,000

47 92199001M2

Biely kryt na rozvodnicu z polykarbonátu

kus

1,000

48 92199001M3

Istič LR 3P C25 6000A

kus

1,000

49 92199001M4

Istič LR 1P C16 6000A

kus

6,000

50 92199001M5

Prúdový chránič 4P 40A 30Ma AC

kus

1,000

51 92199001M6

Prúdový chránič s N.O. 1P+N C16 30Ma

kus

1,000

52 92199001M7

Stykač 40A 4N/O, cievka 230V

kus

1,000

53 92199001M8

Kanál DLP 150x65

kus

20,000

54 92199001M9

Montážny rámik DLP MOSAIC KR.65 6MOD

kus

10,000

55 92199001M10

Montážny rámik DLP MOSAIC KR.65 10MOD

kus

1,000

56 92199001M11

MOS - vicnás. zásuvka DPL 6M pruž

kus

20,000

57 92199001M12

MOS - X RJ45 FTP KAT.5E 1M

kus

10,000

58 92199001M13

MOS - X RJ45 FTP KAT.5E 2M

kus

10,000

59 92199001M14

Montážny rámik DLP MOSAIC KR 85 2MOD

kus

10,000

60 92199001M15

Kábel CYKY - J 4x6

m

30,000

61 92199001M16

Kábel CYKY - J 3x2,5

m

200,000

62 92199001M17

Kábel FTP drôt. cat.6e

m

200,000

Celkom

V......................... dňa ............. 2021

0,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––
Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača

3.

PRÍLOHA Č. 3 ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Obchodné meno:
Adresa spoločnosti:
IČO:

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Dolu podpísaný zástupca uchádzača týmto čestne vyhlasujem, že nemám uložený zákaz
účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike
alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

V......................... dňa ............. 2021

–––––––––––––––––––––––––––––––––––
Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača

