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V Ý Z V A 
NA PREDKLADANIE PONÚK 

 
 zákazka s nízkou hodnotou 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“) 
 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Názov verejného obstarávateľa:  Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied 
Adresa sídla:      Dúbravská cesta 9, 845 41 Bratislava, Slovenská 
republika 
Typ verejného obstarávateľa:    verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) zákona 
IČO:                                                    00586927        
DIČ:                                            SK2020830702   
IČ DPH:                                    nie sme platcami DPH 
Štatutárny zástupca:    Mgr. Jaroslav Mosnáček, DrSc. 
Kontaktná osoba pre VO:   RNDr. Agnesa Fiedlerová 
Kontaktná osoba pre záležitosti technické:    Jozef Kandráč  
tel. č.:                                                +421-2-32294346  
fax:                                                    +421-2-32294329 
e-mail:                              Agnesa.Fiedlerova@savba.sk  
adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):  http://www.polymer.sav.sk/ 

 
2. Názov zákazky: „Rekonštrukcia laboratórií Ústavu polymérov Slovenskej akadémie vied“ 
 
3. Druh zákazky:    zákazka s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác 
 
4. CPV kód zákazky: 45000000-7 Stavebné práce, 45310000-3 Elektroinštalačné práce, 45330000-9 

Kanalizačné a sanitárne práce (vodoinštalačné práce)|, 45331000-6 Inštalovanie kúrenia, ventilácie 
a klimatizácie, 45442100-8 Maliarske a natieračské práce. 

 
5. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:  83.115,29 EUR 

6. Stručný opis predmetu zákazky: 
Predmetom zákazky je celková rekonštrukcia laboratórií zahrňujúca stavebné úpravy, elektro- 
a vodoinštaláciu, inštaláciu vykurovania a vzduchotechniky laboratórnych miestností v budove 
Techlab Ústavu polymérov SAV v Bratislave v rozsahu podľa špecifikácie, ktorá je uvedená v Prílohe č. 
1 a Prílohe č. 1a výzvy a podľa požiadaviek verejného obstarávateľa. Súčasťou zákazky sú všetky 
náklady priamo aj nepriamo súvisiace s predmetom zákazky (presun materiálu, odvoz a likvidácia 
odpadu v zmysle zákona).  

 
7.  Miesto uskutočnenia stavebných prác:  

Budova Techlab, Ústav polymérov SAV, Dúbravská cesta 9, 845 41 Bratislava 

8.  Lehota uskutočnenia stavebných prác: do 5 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy           

9.   Výsledok verejného obstarávania: zmluva o dielo 
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10. Požadovaná lehota resp. trvanie zmluvy: marec 2021 

11. Možnosť rozdelenia zákazky: neumožňuje sa 

12. Predloženie variantných riešení: neumožňuje sa 

13. Elektronická aukcia: nepoužije sa 

14. Cena a spôsob určenia ceny:  
14.1 Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách 

v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 
Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

14.2 Celková cena predmetu zákazky musí byť vyjadrená v eurách (zaokrúhlene na 2 desatinné 
miesta), musí byť konečná a musí vyjadrovať cenovú úroveň v čase, v ktorom bola ponuka 
predložená. 

14.3  Ak uchádzač nie je platcom DPH, na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní. 
14.4  Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len “DPH”), navrhovanú zmluvnú cenu 

uvedie:  
- Navrhovaná celková zmluvná cena bez DPH, 
- Sadzba DPH v % a vyčíslená hodnota DPH, 
- Navrhovaná celková zmluvná cena vrátane DPH. 
 

15. Hlavné podmienky financovania: 
Predmet zákazky bude financovaný z nenávratných finančných prostriedkov projektu: 
„Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied“,  ITMS2014+ 
kód: 313021T081 v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 
spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. 
Uhradenie zmluvnej ceny sa uskutoční formou bezhotovostného platobného styku, bez zálohovej 
platby. 
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou, spracovaním a predložením ponuky znáša  uchádzač. 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorá prekročí výšku finančných 
prostriedkov, ktorú má na daný účel vyčlenenú. 

 
16. Podmienky účasti: 

16.1  Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 
písm. e) zákona – musí byť oprávnený uskutočňovať stavebnú prácu, ktorá zodpovedá 
predmetu zákazky. Uchádzač nemusí predkladať v ponuke doklad o oprávnení uskutočňovať 
stavebnú prácu, ktorá zodpovedá  predmetu zákazky - túto skutočnosť si overí verejný 
obstarávateľ sám v príslušnom registri, v ktorom je uchádzač zapísaný.  

16.2  Uchádzač nesmie mať zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, potvrdený konečným 
rozhodnutím v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu (§32 ods. 1 
písm. f) ZVO - túto skutočnosť si overí verejný obstarávateľ v registri na webovej stránke Úradu 
pre verejné obstarávanie ÚVO (ďalej „ÚVO“). 

16.3  Pokiaľ uchádzač má v úmysle zadať podiel zákazky subdodávateľom, túto skutočnosť  uvedie 
v predmetnom doklade. Navrhovaní subdodávatelia musia spĺňať podmienky účasti týkajúce sa 
osobného postavenia. 

 
17. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena za celý predmet zákazky v EUR vrátane DPH.  

Pravidlá pre uplatnenie a spôsob vyhodnotenia kritéria: 
Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý vo svojej ponuke predloží najnižšiu cenu za celý 
predmet zákazky v EUR vrátane DPH. Ako druhý v poradí sa umiestni uchádzač, ktorý vo svojej 
ponuke predloží druhú najnižšiu cenu za predmet zákazky v EUR vrátane DPH, atď.  

 

18. Lehota na predkladanie ponúk: 09. 09. 2020 do 10:00 hod. 
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19. Miesto a spôsob predloženia ponúk:  

Ponuky je možné predkladať v elektronickej alebo v listinnej podobe. Všetky dokumenty ponuky 
musia byť podpísané uchádzačom alebo štatutárnym orgánom uchádzača, resp. osobou 
splnomocnenou na konanie za uchádzača.  
19.1 Ak sa ponuka predkladá v elektronickej podobe, uchádzač predloží vyplnené dokumenty, ktoré 

musí ponuka obsahovať podľa bodu 20 výzvy podpísané uchádzačom alebo štatutárnym 
orgánom uchádzača, resp. osobou splnomocnenou na konanie za uchádzača, následne 
oskenované (scan) a doručené v lehote na predkladanie ponúk na mailové adresy 
Agnesa.Fiedlerova@savba.sk resp. Zuzana.Kuzelova@savba.sk (obchodná referentka EO). Do 
predmetu e-mailu prosíme uviesť heslo: „CENOVÁ PONUKA – „Rekonštrukcia laboratórií ÚPo 
SAV“  

19.2 Ponuka v listinnej podobe sa predkladá na adrese: Ústav polymérov SAV, Dúbravská cesta 9, 
845 41 Bratislava. Ponuka musí byť označená nápisom: „CENOVÁ PONUKA-NEOTVÁRAŤ!– 
„Rekonštrukcia laboratórií ÚPo SAV“  

 
20. Obsah ponuky: 

Ponuka uchádzača musí obsahovať nasledovné dokumenty (vzory viď priložené prílohy) :  
1.  identifikačné údaje uchádzača  
2. vyplnený a podpísaný „Návrh na plnenie kritérií a cenová tabuľka“ s nacenenými položkami 
3. vyplnené a podpísané tabuľky výkaz/výmer a krycí list rozpočtu 
4. čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo VO  
5. čestné vyhlásenie uchádzača o vylúčení konfliktu záujmov v procese VO podľa § 23 ZVO 
6. vyhlásenie uchádzača týkajúce sa ochrany osobných údajov 
7. čestné vyhlásenie k subdodávkam 
8. vyplnený a podpísaný Návrh zmluvy o dielo  

 
Všetky dokumenty zasielané elektronicky musia byť podpísané štatutárom uchádzača alebo ním 
splnomocnenou osobou (priložiť dokument o splnomocnení) a oscanované. 
 
Ak sa cenová ponuka podáva v listinnej podobe, požaduje sa, aby uchádzači predložili obsah celej 
svojej ponuky aj v elektronickej podobe na CD/DVD nosiči alebo inom vhodnom médiu.  
 
Ak uchádzač nepredloží všetky požadované dokumenty a nebude možné uplatniť inštitút 
vysvetlenia/doplnenia v zmysle zákona, nebude jeho ponuka hodnotená. 
  

21. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky:   slovenský jazyk (alebo český jazyk) 
Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným 
prekladom do štátneho jazyka; ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do 
štátneho jazyka. 

 
22. Ďalšie informácie 

22.1 Úspešný uchádzač sa zaväzuje strpieť výkon auditu/kontroly súvisiaceho s uskutočnením 
stavebných prác, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im 
všetku .potrebnú súčinnosť. 
Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:  
a) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR) a ním poverené 
osoby,  
b) Útvar vnútorného auditu a nimi poverené osoby,  
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,  
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,  
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e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,  
f)  Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,  
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi 
SR a právnymi aktmi EÚ. 

22.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvného vzťahu 
s úspešným uchádzačom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu z toho zmluvného vzťahu medzi 
verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom a výsledky administratívnej finančnej 
kontroly zo strany Poskytovateľa nenávratného finančného príspevku, v tomto prípade MŠVVaŠ 
SR, neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania. 

22.3 Záujemcom na uľahčenie vypracovania svojich ponúk môžeme poskytnúť prílohy č. 2 až 7 výzvy 
v editovateľnej verzii *.docx – žiadosti prosíme zasielať na adresu referenta pre VO: 
Agnesa.Fiedlerova@savba.sk . 

Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk:   31. 08. 2020      

             

             

             

             
       RNDr. Agnesa Fiedlerová – referent pre VO 

 
 

Prílohy k Výzve na predkladanie ponúk:  

Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky  
Príloha č. 1a – Výkaz/výmer a krycí list rozpočtu 
Príloha č. 2 – Identifikačné údaje uchádzača – vzor 
Príloha č. 3 – Návrh uchádzača na plnenie kritérií a Cenová tabuľka s jednotlivými položkami – vzor 
Príloha č. 4 – Čestné vyhlásenie o neuložení zákazu účasti uchádzača vo verejnom obstarávaní – vzor 
Príloha č. 5 – Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov uchádzača – vzor 
Príloha č. 6 – Vyhlásenie uchádzača týkajúce sa ochrany osobných údajov – vzor 
Príloha č. 7 –  Zoznam subdodávateľov (čestné vyhlásenie k subdodávkam) -  vzor 
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Príloha č. 1 

 
 

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 
„Rekonštrukcia laboratórií ÚPo SAV“ 

( v rámci projektu CEMEA - ITMS kód: 313021T081) 
 

Názov verejného obstarávateľa: Ústav polymérov SAV 
Adresa sídla: Dúbravská cesta 9, 845 41 Bratislava, SR 
IČO: 00586927 
 
 
Podrobný opis predmetu zákazky:   
Predmetom zákazky je celková rekonštrukcia piatich laboratórnych miestností zahrňujúca stavebné 
úpravy, elektro- a vodoinštaláciu, inštaláciu vykurovania a vzduchotechniky piatich laboratórnych 
miestností v budove Techlab Ústavu polymérov SAV v Bratislave v rozsahu podľa tejto špecifikácie 
a podľa požiadaviek verejného obstarávateľa. Súčasťou zákazky sú všetky náklady priamo aj nepriamo 
súvisiace s predmetom zákazky (presun materiálu, odvoz a likvidácia odpadu v zmysle zákona).  
 
V predmetných miestnostiach sa vyžadujú (podrobne viď priložený výkaz-výmer): 
 
1. Stavebné úpravy  
- odstránenie/vybúranie pôvodného obkladu stien, oprava vnútorných omietok a montáž obkladov stien 
z keramických obkladov 
- búranie liatej podlahy a keramických dlažieb a zhotovenie novej podlahy z keramických dlažieb resp. 
laminátových parkiet 
- montáž dvier 
- biela maľba stien a stropov 
 
2. Kanalizácia a vodoinštalácia 
- Demontáž pôvodných vývodov a rozvodov kanalizácie v podlahe 
- Montáž kanalizačného vývodu pre odberné miesta drez, umývadlo, odvodnenie pracovného digestora 
- Demontáž pôvodných vývodov a rozvodov vodoinštalácie 
- Montáž vodovodného vývodu pre odberné miesta 
 
3. Inštalácia ústredného kúrenia, montáž vykurovacích telies 
- Demontáž radiátorov a parapetných vzduchotechnických jednotiek z pôvodného rozvodu ústredného 
kúrenia budovy 
- Montáž radiátorov, potrubia s izoláciou, tlakové skúšky 
 
4. Inštalácia vzduchotechniky 
- Montáž spiro vedenia VZT  D 200 mm, vrátane závesného systému 
- Dopojenie odsávania do hlavného vedenia VZT  v šachte 
- Inštalácia vonkajšieho ventilátora k digestoru vrátane potrubia 
 
5. Elektroinštalácia 

Návrh počíta so skutočnosťou, že všetky predmetné priestory budú vybavené novými zariadeniami 
a prístrojmi, teda aj rekonštrukcia bude vykonaná v súlade s teraz platnými STN EN, teda v napäťovej 
sústave TN-C-S a TN-S. 
Navrhujeme do každého celku samostatný prívod a v každom celku inštalovaľ rozvádzač pre 
jednotlivé miestnosti.  
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Rozvádzače  budú plastové, 48 modulové, inštalované nad omietkou. Z týchto rozvádzačov budú 
napájané všetky zásuvkové, svetelné a motorické okruhy v jednotlivom celku. V rozvádzačoch budú 
inštalované prúdové chrániče a zvodiče prepätia, aby sa zvýšila bezpečnosť obsluhy a aj 
elektronických zariadení. Rozvádzačov je predpokladaných celkovo päť kusov. 
Svietidiel je predpokladaných 65 ks, budú to svietidlá 2x36W s krytím IP54. 
Zásuvkových okruhov 230V počítame 30 s tým, že na jednom okruhu budú inštalované dve až tri 
zásuvky, podľa potreby a požiadaviek. V každom celku bude možnosť pripojenia zariadení na 400V 
a to s dimenziou 16 A. 

 
6. Požadované služby súvisiace s dodaním predmetu zákazky:  

Presun materiálu, odvoz a likvidácia odpadu po všetkých demontážnych prácach. 
 

 
Všetky montážne a inštalačné práce sa budú podľa typu laboratórneho zariadenia (laboratórne stoly 
a digestory) priebežne upresňovať so zhotoviteľom stavby a stavebným dozorom.  

 
 

Miesto uskutočnenia stavebných prác:   
Budova Techlab, Ústav polymérov SAV, Dúbravská cesta 9, 845 41 Bratislava  

 
Obhliadka miesta plnenia:  na požiadanie.  
Záujem o obhliadku miesta plnenia je potrebné  nahlásiť telefonicky minimálne 2 pracovné dni pred 
termínom plánovanej obhliadky u kontaktnej osoby pre záležitosti technické: p. Jozef Kandráč, tel. 
0903-228182. 
 
Lehota uskutočnenia stavebných prác: do 5 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy 

 
 
 

 


