
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
 Formulár: VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK podľa Vyhlášky č. 530/2009 Z. z. 

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
IČO:  36038351
Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  OZ Žarnovica, Železničná 613/13, 966 81 Žarnovica
Kontaktná osoba: Ing. Ivan Brašeň
Mobil: +421 918334654
Telefón: +421 456830214
Fax: +421 456812394
Email: ivan.brasen@lesy.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):  http://www.lesy.sk
Ďalšie informácie možno získať na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky budú doručené na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)

I.2.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 
I.2.1.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 

iné - Iný verejný obstarávateľ
Iný verejný obstarávateľ (špecifikujte):  Organizácia riadená verejným právom
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. d)

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.    OPIS

II.1.    Názov zákazky 
Zateplenie fasády administratívnej budovy OZ Žarnovica

II.1.2.    Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Stavebné práce
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác:  ústredie Odštepného závodu Žarnovica
NUTS kód: 
SK032

II.1.3.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Navrhované búracie a demontážne práce budú malého rozsahu , nebudú zasahovať do nosných konštrukcií objektu ,
budú realizované ručne , postupným rozoberaním konštrukcií určených na vybúranie . 
Vybúrajú sa pôvodné drevené okná v suteréne s parapetnými plechmi a parapetnými doskami . Taktiež sa vybúrajú
pôvodné dvere do suterénu . 
Obijú sa podokenné rímsy z tehál hr. 50 mm . 
Demontujú sa mreže na oknách v suteréne , dažďové žľaby a zvody , osadené predmety na fasáde - svetlo , satelit ,
tabule , ventilátor , zvody bleskozvodu a pôvodné oplechovanie rímsy nad dverami do suterénu a oplechovanie prekrycej
konštrukcie nad vonkajšími schodmi. 
V suteréne objektu sa osadia nové plastové okná s izolačnými dvojsklami , parapetné dosky a parapetné plechy a nové
vstupné plastové dvere do suterénu / počet okien , dverí , spôsob otvárania , počet parapetných dosiek a parapetných
plechov je uvedený vo výpisoch výplňových konštrukcií , klampiarskych výrobkov a parapetných dosiek / .  
Obvodové murivo sokla sa opatrí kontaktným zatepľovacím systémom s tepelnou izoláciou s extrudovaného polystyrénu
XPS-G hr. 50 mm .  
Skladba : pôvodný obvodový plášť sokla - kamenný obklad , lepiaca a výstužná hmota , tepelná izolácia extrudovaný
polystyrén XPS-G hr. 50 mm , lepiaca a výstužná hmota , 2 x sklotextilná mriežka , podkladový náter , soklová omietka.  
Obvodové murivo stien sa opatrí kontaktným zatepľovacím systémom s tepelnou izoláciou na báze penového
polystyrénu EPS 70 hr. 100 mm. 
Skladba : pôvodný obvodový plášť ,lepiaca a výstužná hmota , tepelná izolácia na báze penového polystyrénu EPS 70
hr.100 mm ,lepiaca a výstužná hmota , sklotextilná mriežka , podkladový náter , ryhovaná omietka silikátová s
veľkosťou zrna 2 mm.  
Osadia sa oceľové mreže na okná v suteréne , dažďové žľaby a zvody s novými dĺžkovo zodpovedajúcimi kotvami ,
zvody bleskozvodov s dĺžkovo zodpovedajúcimi kotvami , ktoré sa predtým očistia , odmastia a opatria ochranným
náterom.

II.1.4.    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 45213150-9 

II.2.    Množstvo alebo rozsah zákazky 
II.2.1.    Celkové množstvo alebo rozsah 

Administratívna budova je samostatne stojaci objekt v areáli LESOV SR ,štátny podnik , Odštepný závod Žarnovica , na
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pozemku p. č. 1883/2 . Objekt je obdĺžnikového tvaru s celkovými pôdorysnými rozmermi 16,05 x 11,21 m , s jedným
podzemným podlažím , dvomi nadzemnými podlažiami a podkrovím .  
Vstup do suterénu je samostatným vstupom v severnej fasáde , vstup do nadzemných podlaží je vonkajším prekrytým
schodiskom samostatným vstupom v severnej fasáde .  
V suteréne objektu sa nachádza kotolňa s kotlom na drevnú štiepku a sklady , v priestoroch nadzemných podlaží je
situované schodisko s chodbami , na ktoré nadväzujú priestory kancelárií a sociálnych zariadení. 
Objekt administratívnej budovy je napojený na vodu , elektrickú energiu a je odkanalizovaný . Vykurovanie je ústredné ,
zdrojom tepla je kotol na drevnú štiepku .

II.2.2.    Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH 
Hodnota:  30 300,0000 EUR

II.3.    Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 
Obdobie:  v intervale 
Začatie:  08.07.2013
Ukončenie:  31.08.2013

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.    Podmienky účasti 

III.1.1.    Osobné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  § 26 ods. 1 písm. c) - na
záujemcu/uchádzača nebol vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie
pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku. 
Záujemca/Uchádzač predloží potvrdenie príslušného súdu nie staršie ako tri mesiace. 
 
§ 26 ods. 1 písm. d) - záujemca/uchádzač nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne
poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia. 
Záujemca/Uchádzač predloží potvrdenie zo Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie staršie ako tri mesiace. 
 
§ 26 ods. 1 písm. e) - záujemca/uchádzač nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom
rozhodnutia. 
Záujemca/Uchádzač predloží potvrdenie miestne príslušného daňového úradu nie staršie ako tri mesiace. 
 
§ 26 ods. 1 písm. f) - záujemca/uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať
službu. 
Záujemca/Uchádzač predloží doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.

III.1.3.    Technická alebo odborná spôsobilosť 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  § 28 ods. 1 písm. a) -
uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť predložením uvedených dokladov alebo dokumentov: 
- zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúci jeden rok s uvedením cien, lehôt dodania a
odberateľov; ak odberateľom 
1. bol verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí iný verejný obstarávateľ, 
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, vyhlásením uchádzača
alebo záujemcu o ich dodaní. 
Verejný obstarávateľ požaduje dokladovať min. 3 akcie rovnakého alebo podobného charakteru, ktorých náklad spolu je
min.10 tis.€. 
 
 
 
 
 
Technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť možno preukázať podľa druhu, množstva, dôležitosti alebo využitia
dodávky tovaru, stavebných prác alebo služieb jedným alebo niekoľkými z týchto dokladov: údajmi o strojovom a
technickom vybavení, ktoré má uchádzač alebo záujemca k dispozícii na uskutočnenie stavebných prác alebo na
poskytnutie služby,
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská:  Nie

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

IV.1.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba:  Najnižšia cena

IV.1.2.    Použije sa elektronická aukcia 
Nie

IV.2.    Administratívne informácie
IV.2.1.    Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ

2013-PP-0034
IV.2.2.    Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov 
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Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas:  03.06.2013 10:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte:  Nie

IV.2.3.    Lehota na predkladanie ponúk 
Dátum a čas:  12.06.2013 10:00

IV.2.4.    Podmienky otvárania ponúk 
Dátum a čas:  12.06.2013 12:00
Miesto :  OZ Žarnovica, Železnicná 613/13, 966 81 Žarnovica

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.    Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ 

Nie
VI.2.    Ďalšie informácie 

Pracovná doba podatelne je v pracovné dni od 7,00 - 14,00. Verejný 
obstarávatel si vyhradzuje právo neprijat ani jednu z predkladaných 
ponúk, ak sa zmluvné podmienky v návrhu zmluvy predložené 
uchádzacom budú vymykat obvyklým zmluvným podmienkam, ktoré 
znevýhodnujú verejného obstarávatela. Sútažné podklady je na 
základe písomnej žiadost možné prevziat aj osobne v pracovných 
dnoch na adrese OZ Žarnovica,Železnicná 613/13, 966 81 Žarnovica.

VI.3.    Dátum odoslania tejto výzvy 
23.05.2013
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