č.p.: ÚpIA-332-12/2018-OOSP

Výtlačok jediný
Počet listov: 3
Prílohy: 2/7 listy

VÝZVA
NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
zákazka s nízkou hodnotou na poskytnutie služby 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:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, zastúpené:
Úrad pre investície a akvizície
Sídlo:
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava,
IČO:
308 4555 72
Kontaktná osoba: Mgr. Kristína Šajbidorová
Telefón:
0960 322 251
E-mail:
kristina.sajbidorova@mil.sk
2. Predmet zákazky:
2.1 Názov predmetu zákazky:
Žilina, kasárne P. Jilemnického – modernizácia vykurovania areálu I. etapa - PD
2.2 Stručný opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie a
realizáciu stavby na modernizáciu a zmenu vykurovacieho areálu z média para na
horúcovodné rozvody. Pozemok je majetkovo právne vysporiadaný v prospech MO SR parc.
číslo 3771/7 a 3782/1, LV 1768, katastrálne územie Žilina. Podrobné vymedzenie predmetu
zákazky je uvedené v Prílohe č.1 - Opis predmetu zákazky.
2.3 Druh a predpokladané množstvo
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzači musia predložiť ponuku na celý predmet
zákazky podľa špecifikácie uvedenej v Prílohe č.1 tejto výzvy (Opis predmetu zákazky).
2.4 Spoločný slovník obstarávania (CPV):
71250000-5 Architektonické a inžinierske služby a dozor
2.5 Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
Požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky, predmet zákazky nie je rozdelený
na časti.
2.6 Miesto poskytnutia predmetu zákazky
Ministerstvo obrany SR
Agentúra správy majetku
Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava
Meno a priezvisko zamestnanca zodpovedného za prevzatie predmetu zákazky:
Ing. Milan Štaffen, e-mail: milan.staffen@mil.sk, tel.: 0960 327 512
2.7 Termín poskytnutia služby predmetu zákazky:
– požadovaný termín poskytnutia služby a dodania projektovej dokumentácie pre stavebné
konanie a realizáciu stavby vrátane kompletného rozpočtu, výmer výkazu, zamerania
skutkového stavu, plánu užívania verejnej práce, plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri
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práci, plánu požiarnej ochrany a zabezpečenie inžinierskej činnosti do 150 dní od
nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo.
– autorský dohľad bude zhotoviteľ vykonávať počas výstavby, do termínu ukončenia
realizácie diela podľa zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom stavby.
2.8 Typ zmluvy
Zmluva o dielo
3. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky: 26 300,00 EUR bez DPH
4. Lehota na predkladanie ponúk a spôsob je doručenia:
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 19. júla 2018 o 09.00 hod.
Záujemca zašle ponuku v zmysle tejto výzvy elektronicky na e-mailovú adresu:
kristina.sajbidorova@mil.sk, pričom do predmetu uvedie: „Žilina, kasárne P. Jilemnického –
modernizácia vykurovania areálu I. etapa - PD“.
Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude zaradená do vyhodnotenia
ponúk
5. Vyhodnotenie ponúk:
Predpokladaný termín vyhodnotenia ponúk je do 5 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk
6. Podmienky účasti
Uchádzači predložia nasledovné doklady:
6.1 Kópiu dokladu o oprávnení poskytovať službu, v ktorom musí byť zapísaný predmet
podnikania oprávňujúci uchádzača na poskytnutie služby vo vzťahu k predmetu zákazky,
ktorým môže byť:
– aktuálne živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra (predkladá
fyzická osoba podnikateľ, príspevková organizácia podnikateľ),
– aktuálny výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba podnikateľ, fyzická
osoba podnikateľ zapísaný v obchodnom registri),
– iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov.
7. Obsah ponuky:
7.1 Kópiu dokladu o oprávnení poskytovať službu podľa bodu 6.1 tejto výzvy.
Cenovú ponuku vyhotovenú podľa nižšie uvedeného vzoru, pričom cena za poskytnutie
služby musí byť uvedená v menovej jednotke Euro.
Ponúknutá cena musí byť úplná vrátane všetkých nákladov spojených s poskytnutím služieb
v mieste plnenia. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH uvedie navrhovanú cenu celkom. Na
skutočnosť, že nie je platiteľom DPH upozorní v ponuke označením: „NIE SOM
PLATITEĽOM DPH“. Ak sa uchádzač v priebehu plnenia zmluvy stane platiteľom DPH,
verejný obstarávateľ nebude na túto skutočnosť prihliadať.
7.2 Cenová ponuka musí byť podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou
oprávnenou konať za uchádzača (v takom prípade oprávnenie konať musí byť doložené
originálom, resp. overenou kópiou plnomocenstva).
7.3 Vzor cenovej ponuky je uvedený v Prílohe č.2.
8. Obhliadka miesta
8.1 Odporúča sa obhliadka miesta uskutočnenia predmetu zákazky. Uskutoční sa z dôvodu
overenia a získania všetkých informácií potrebných pre prípravu a spracovanie cenovej
ponuky dňa 13. júla 2018 o 11.00 hod.
Zraz pred obhliadkou bude 13. júla 2018 o 10.50 hod., miesto zrazu bude pred vstupom do
objektu Závodská cesta. Adresa: Kasárne P. Jilemnického, Rajecká cesta 18, 010 01 Žilina.
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8.2 Obhliadky sa môžu zúčastniť zástupcovia záujemcu, ktorí sa musia preukázať dokladom
totožnosti a povolením k vstupu do objektov. Ak sa obhliadky zúčastnia namiesto štatutárov
poverené osoby, musia sa preukázať aj overenou plnou mocou uchádzača (nie staršou ako tri
mesiace).
Nakoľko ide o obhliadku vojenských objektov, je potrebné požiadať o povolenie k vstupu
osôb do týchto objektov Ing. Jozef Adamčík, tel.: 0960 442 804, 0903 824 466, e-mail:
jozef.adamcik@mil.sk do 11. júla 2018 do 09.00 hod.. Záujemcom alebo povereným osobám
záujemcu, ktorí si do uvedeného termínu nepožiadali o vstup a nepredložia uvedené
doklady pred obhliadkou, nebude umožnený prístup do objektov za účelom obhliadky
miesta uskutočnenia predmetu zákazky.
9. Kritériá na hodnotenie ponúk
9.1 Ponuky budú vyhodnocované na základe najnižšej celkovej ceny v EUR s DPH za poskytnutie
služby predmetu zákazky.
9.2 V cene budú zahrnuté všetky náklady, ktoré uchádzačovi vzniknú v súvislosti s poskytnutím
služieb. Požaduje sa oceniť každú položku samostatne a sumárne za celý rozsah zákazky.
Verejný obstarávateľ požaduje určenie ceny s DPH na 2 desatinné miesta, napr. 199 999,99
EUR
9.3 Predmet zákazky sa bude hodnotiť ako celok bez použitia elektronickej aukcie
10. Obchodné podmienky poskytnutia služby predmetu zákazky:
Verejný obstarávateľ uzavrie na základe výsledkov zadávania zákazky s úspešným uchádzačom
Zmluvu o dielo. Úhrada za predmet zákazky bude realizovaná formou bezhotovostného
platobného styku prostredníctvom finančného úradu verejného obstarávateľa po riadnom
poskytnutí služby. Splatnosť faktúry bude do 30dní odo dňa jej doručenia zástupcovi verejného
obstarávateľa. Preddavky verejný obstarávateľ nebude poskytovať.
11.Ďalšie informácie
11.1 V prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky, verejný obstarávateľ opätovne
vyhodnotí ponuky ostatných uchádzačov. Verejný obstarávateľ si v prípade potreby
vyhradzuje právo vyžiadať od úspešného uchádzača originály alebo úradne overené kópie
dokladov v zmysle bodu 6.1. tejto výzvy.
11.2 Ponuka na ďalšie doklady vo verejnom obstarávaní musia byť predložené v slovenskom
jazyku alebo v českom jazyku.
Verejný obstarávateľ zruší zadanie tejto zákazky na poskytnutie služieb, ak:
- nebola predložená žiadna ponuka,
- ani jeden uchádzač nesplnil podmienky tejto výzvy.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť zadanie tejto zákazky, ak:
- sa zmenili okolnosti, za ktorých bola výzva zverejnená,
- celková hodnota za poskytnutie služby predmetu zákazky prevyšuje finančný limit
verejného obstarávateľa.
V Bratislave dňa

.07.2018

Spracovateľ:

Schválil:

Mgr. Kristína ŠAJBIDOROVÁ
hlavný štátny radca
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Príloha č.1
k Výzve na predkladanie ponúk
č. p. ÚpIA-332-12/2018-OOSP

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
Názov predmetu zákazky:
„Žilina, kasárne P. Jilemnického – modernizácia vykurovania areálu I. etapa - PD“
Predmet verejného obstarávania:
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie a realizáciu
stavby na modernizáciu a zmenu vykurovania areálu z média para na horúcovodné rozvody.
Pozemok je majetkovoprávne vysporiadaný v prospech MO SR parc. číslo 3771/7 a 3782/1, LV
1768, katastrálne územie Žilina.
Rozsah a charakteristika požadovaných prác:
Na základe pripravovanej zmeny dodávaného média Žilinskou teplárenskou a. s. (zmena pary na
horúcu vodu) je potrebné zabezpečiť v I. etape modernizácie a zmeny vykurovania areálu
nasledovné:
1. Demontáž a odstránenie pôvodnej hlavnej výmenníkovej stanice (HVS) v b.č. 55s výkonom 5,134 MW
2.

Demontáž pôvodnej technológie a odstránenie pôvodných parných rozvodov.

3.

Vybudovanie vonkajších horúcovodných rozvodov HVS – VS1 k b.č. 60, DN 150, v dĺžke 2x320 m.

4.

Vybudovanie vonkajších horúcovodných rozvodov VS2 k b.č. 35 a 30, DN 50 v dĺžke 2x35 m

5.

Vybudovanie vonkajších horúcovodných rozvodov HVS – VS2 k b.č. 35 a 54, DN 80 v dĺžke 2x600 m.

6.

Vybudovanie vonkajších horúcovodných rozvodov VS2 – VS3 k b.č. 35 a 54, DN 50 v dĺžke 2x35 m.

7.

Napojenie horúcovodných rozvodov na existujúci teplovodný vykurovací systém – zmiešavací uzol VS1.

8.

Napojenie horúcovodných rozvodov na existujúci parný vykurovací systém – zmiešavací uzol pri b. č. 30.

9.

Napojenie horúcovodných rozvodov na existujúci parný vykurovací systém – zmiešavací uzol VS2.

10. Napojenie horúcovodných rozvodov na existujúci teplovodný vykurovací systém – zmiešavací uzol VS3.
11. Geodetické zameranie.
12. Dodávka a montáž hlavnej výmenníkovej stanice b.č. 55 – vykurovacie médium HORÚCA VODA.
13. Dodávka a montáž MaR.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo upraviť rozsah požadovaných prác a dodávok o zníženie
položiek montáž hlavnej výmenníkovej stanice budova č. 55 - vykurovacie médium horúca voda
a dodávka a montáž MaR pod poradovým číslom 12. a 13.
Práce HSV:
- zemné práce (vodoinštalačné konštrukcie)
- búracie práce (ostatné konštrukčné práce)
- potrubné rozvody - oceľové
Práce PSV:
- tepelné izolácie
- skúšky potrubia
Napojenie stavby na inžinierske siete:
- Stavebný projekt bude po oprave napojený na pôvodné inžinierske siete
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Zabezpečenie napojenia stavby na inžinierske siete:
Stavba je napojená na areálové rozvody elektrickej energie, vody a plynu.
Predpokladané náklady navrhovanej výstavby:
na základe protokolu z overovacieho prieskumu staveniska č. SPO MT-9-35/2017, v Žiline zo dňa
18.10.2017 (ceny sú uvádzané s 20% DPH):
Realizačné náklady vrátane DPH
Projektová dokumentácia vrátane DPH
Náklady celkom vrátane DPH

534 144,00 EUR
31 560,00 EUR
565 704,00 EUR

Cieľ navrhovaných prác
Navrhované práce zabezpečia, aby po zmene dodávaného média z pary na horúcu vodu bolo
zabezpečenie vykurovanie objektu.
Technické požiadavky
- Projektová dokumentácia pre stavebné konanie a realizáciu stavby ( ďalej len „projektová
dokumentácia“) bude spracovaná v rozsahu podľa prílohy č.2 a 3 Sadzobníka pre navrhovanie
ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA (ďalej len „sadzobník
UNIKA“) v platnom znení - bude dodaná v šiestich vyhotoveniach (vyhotovenia budú v písomnej,
ďalej len „tlačenej podobe“) a v troch vyhotoveniach na CD/DVD nosiči.
Zhotoviteľ vypracuje a odovzdá:
- Súhrnný rozpočet s rekapituláciou nákladov a položkový rozpočet stavby, bude
spracovaný v dvoch vyhotoveniach v tlačenej podobe a dvoch vyhotoveniach v elektronickej
podobe na samostatnom CD/DVD nosiči vo formáte PDF.
- Výkaz výmer, bez udania cien bude vyhotovený v štyroch vyhotoveniach v tlačenej podobe a
v dvoch vyhotoveniach v elektronickej podobe na CD/DVD nosiči vo formáte PDF aj Excel.
- Výkaz výmer a rozpočet, ktoré musia byť spracované formou figúr, ktoré zahŕňajú všetky
dôležité aritmetické výrazy a výmery, ktoré sa počas tvorby rozpočtu vyskytnú. Rozpočet musí
byť spracovaný podľa objektovej skladby, pričom jednotlivé profesie nebudú oceňované
v súboroch, ale budú rozpísané položkovite a to v matematickom slede. Poradové čísla položiek
sa v tej istej profesii nebudú opakovať. Všetky položky v rozpočte musia obsahovať poradové
číslo, kód, popis, množstvo, mernú jednotku, jednotkovú cenu, náklady spolu, hmotnosť
v tonách, suť v tonách.
- Plán užívania verejnej práce (ďalej len „PUVP“) podľa § 12 ods. 1 písm. a) bod 6. zákona č.
254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejných
prácach“) tak, aby počas jej užívania nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku alebo jej poškodeniu,
prípadne k predčasnému opotrebovaniu bude dodaný v šiestich vyhotoveniach v tlačenej
podobe a v elektronickej podobe na CD/DVD nosiči.
- Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „PBOZP“) podľa § 13 ods. 1 až 3
zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 3 ods. 2 nariadenia vlády SR č. 396/2006
Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko (ďalej len
„nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z.“) bude dodaný v šiestich vyhotoveniach v tlačenej
podobe a v elektronickej podobe na CD/DVD nosiči.
- Plán požiarnej ochrany (ďalej len „PPO“) bude vypracovaný podľa § 9 a § 11 zákona č.
314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, § 2 vyhlášky MV SR č.
94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri
výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov, vyhlášky MV SR č 121/2002 Z.z.
o požiarnej prevencii a Vyhlášky MV SR č.307/2007 Z.z.
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PPO bude dodaný v šiestich vyhotoveniach v tlačenej podobe a v elektronickej podobe na CD
nosiči. Verejný obstarávateľ požaduje, aby hlavný inžinier projektu stavby bol poverený na
koordináciu dokumentácie z hľadiska BOZP
Všetky stavebné výrobky a materiály navrhované v projektovej dokumentácii musia spĺňať vlastnosti
stanovené zákonom č. 133/2013 o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a technické
požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavby podľa Vyhlášky MV SR č.
94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe
a pri užívaní stavieb v znení Vyhlášky MV SR č. 307/2007 Z.z.
Zhotoviteľ v súhrnnej technickej správe určí a presne vyšpecifikuje nutnosť osvedčení pre
zamestnancov zhotoviteľa pri realizácii diela v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti
a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009 Z.z.
Do technickej správy zhotoviteľ zahrnie informácie o zodpovednosti za stavebný odpad v zmysle
zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, predovšetkým povinnosti zhotoviteľa dokladovať nakladanie s odpadmi (Vyhláška č.
366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti).
Technické požiadavky sa nesmú odvolávať na konkrétneho výrobcu, obchodné označenie, oblasť
alebo miesto pôvodu alebo výroby tovarov, ak si to nevyžaduje predmet zákazky. Takýto odkaz
možno použiť len vtedy, ak nemožno predmet zákazky opísať dostatočne presne a zrozumiteľne
a takýto odkaz musí byť doplnený slovami „alebo ekvivalentný“.
Zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa dodá ďalšie vyhotovenia projektovej dokumentácie v
listinnej (tlačovej) forme alebo elektronickej podobe na CD/DVD nosiči (nad dohodnutý počet
zahrnutý do ceny diela) z akejkoľvek časti diela v požadovanom počte neprevyšujúcu bežné náklady
CD/DVD nosiča alebo kopírovacích služieb na rozmnoženie diela.
CD nosiče s vypracovanou projektovou dokumentáciou nesmú obsahovať dokumenty s podpismi
osôb a odtlačkami pečiatok, prípadne ďalšie spresňujúce alebo doplňujúce informácie - nakoľko pri
zverejnení týchto dokumentov by došlo k porušeniu zákona č. 18/2018 Z.z. Zákon o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Autorský dohľad, inžinierska činnosť a ostatné povinnosti zhotoviteľa
Výkon autorského dohľadu bude zhotoviteľ zabezpečovať počas realizácie stavby, ktorý bude
vykonávaný v rozsahu podľa prílohy č. 4 Sadzobníka UNIKA, až do vydania kolaudačného
rozhodnutia.
Výkon inžinierskej činnosti pri príprave projektovej dokumentácie bude zabezpečovať v zmysle
Sadzobníka UNIKA - 3.3. (zhotoviteľ zabezpečí súhlasné stanoviská, resp. vyjadrenia dotknutých
orgánov verejnej správy k projektovej dokumentácii za účelom vydania stavebného povolenia).
Doklady budú vložené vo výtlačku č. 1 projektovej dokumentácie v origináloch. V ostatných
výtlačkoch projektovej dokumentácie budú tieto vložené ako fotokópie.
V priebehu realizácie projektových prác bude povinnosťou zhotoviteľa zvolávať technické rady, na
ktorých bude zabezpečená kontrola riešenia projektových v procese rozpracovanosti projektu
v súlade s §12 ods. 1 písm. a) bod 2. zákona o verejných prácach - minimálne v úvode, jedenkrát
v priebehu prác a jedenkrát v závere prác. Technické rady budú zvolávané písomnou pozvánkou
s navrhnutým programom tak, aby ju objednávateľ obdržal minimálne päť kalendárnych dní pred
určeným termínom jej konania a tiež elektronicky e-mailom technického dozoru investora.
Povinnosťou zhotoviteľa bude na technické rady prizývať zamestnancov z Odboru kontroly, dozorov
a inšpekcií Trenčín.
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Autorské práva zhotoviteľa sú v súlade so zákonom č. 185/2015 Z.z. o autorskom práve a právach
súvisiacich a autorským právom (autorský zákon).
Jedinou osobou oprávnenou používať autorské dielo bude objednávateľ. Zhotoviteľ udelí
objednávateľovi výhradnú licenciu zmluvy bezodplatne. Zhotoviteľ sa ďalej zaviaže, že nebude sám
autorské dielo používať, ani neumožní ich používanie tretím osobám a neposkytne tretím osobám
rovnaké alebo obdobné diela za účelom akéhokoľvek použitia.
Súčasťou výkonu autorského dozoru bude spolupráca so zhotoviteľom stavby pri vykonávaní
kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce a stanoviská projektanta dodržiavaniu parametrov
STN podľa § 12 ods. 1písm. a) bod 3. zákona o verejných prácach. V priebehu realizácie
projektových prác bude povinnosťou zhotoviteľa prerokovať dokumentáciu s objednávateľom.
Cena za zhotovenie predmetu zákazky bude stanovená dohodou zmluvných strán, v súlade
s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších predpisov.
Súčasťou predmetu zákazky sú všetky náklady súvisiace s vypracovaním vrátane zamerania
existujúceho stavu a všetky náklady spojené s dodaním vrátane dopravných nákladov.
Projektová dokumentácia v rámci služby ponúknutej uchádzačmi musí zodpovedať všetkým
technickým normám a právnym predpisom platným v SR.
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SITUAČNÝ PLÁN
Kasárne P. Jilemnického - Žilina
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Príloha č.2
k Výzve na predkladanie ponúk
č. p. ÚpIA-332-12/2018-OOSP

Cenová ponuka na predmet zákazky
„ Žilina - kasárne P. Jilemnického - rekonštrukcia budovy logistiky b.č. 33“
Uchádzač:
Adresa:
IČO:
IČ DPH:
Kontaktná osoba:
Tel. kontakt:
E-mail:
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie a realizáciu stavby
„Žilina - kasárne P. Jilemnického - rekonštrukcia budovy, b.č. 33 - PD“
- kalkulácia ceny (ceny sú uvádzané na 2 desatinné miesta v EUR)
1) Cena za projektovú dokumentáciu pre stavebné konanie a realizáciu stavby, vrátane geodetického zamerania
existujúceho stavu a rozpočtu.
Počet
Hodinová
kalkulovaných sadzba v EUR
hodín
bez DPH

Kategória práce

Spolu cena
bez DPH v
EUR

Výška 20%
DPH v EUR

Spolu cena
s DPH v EUR

Spolu cena
bez DPH v
EUR

Výška 20%
DPH v EUR

Spolu cena
s DPH v EUR

vysokokvalifikované koncepčné práce
veľmi náročné a koncepčné práce
náročné práce
menej náročné práce
pomocné práce
SPOLU:

2) Cena za vypracovanie PUVP, BOZP a PPO
Počet
Hodinová
kalkulovaných sadzba v EUR
hodín
bez DPH

Kategória práce
vysokokvalifikované koncepčné práce
veľmi náročné a koncepčné práce
náročné práce
menej náročné práce
pomocné práce
SPOLU:

3) Cena za inžiniersku činnosť pri projektovej príprave stavby pre stavebné konanie a realizáciu stavby v rozsahu
súhlasných vyjadrení a stanovísk k projektovej dokumentácii od všetkých dotknutých orgánov verejnej správy
za účelom vydania stavebného povolenia.
Počet
Hodinová
kalkulovaných sadzba v EUR
hodín
bez DPH

Kategória práce

Spolu cena
bez DPH v
EUR

Výška 20%
DPH v EUR

Spolu cena
s DPH v EUR

vysokokvalifikované koncepčné práce
veľmi náročné a koncepčné práce
náročné práce
menej náročné práce
pomocné práce
SPOLU:
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4) Cena za autorský dohľad
Počet
Hodinová
kalkulovaných sadzba v EUR
hodín
bez DPH

Kategória práce

Spolu cena
bez DPH v
EUR

Výška 20%
DPH v EUR

Spolu cena
s DPH v EUR

vysokokvalifikované koncepčné práce
veľmi náročné a koncepčné práce
náročné práce
menej náročné práce
pomocné práce
SPOLU:

CENA CELKOM:
„Žilina - kasárne P. Jilemnického - rekonštrukcia budovy logistiky,
b.č. 33 - PD“
Cena za projektovú dokumentáciu pre stavebné konanie
1. a realizáciu stavby, vrátane zamerania skutkového stavu a
rozpočtu.

Cena bez
DPH v EUR

Výška 20%
DPH v EUR

Cena s DPH
v EUR

2. Cena za vypracovanie PUVP.
3. Cena za vypracovanie BOZP.
4. Cena za vypracovanie PPO.
Cena za inžiniersku činnosť pri projektovej príprave stavby
pre stavebné konanie a realizáciu stavby v rozsahu
súhlasných vyjadrení a stanovísk k projektovej dokumentácii
od všetkých dotknutých orgánov verejnej správy za účelom
vydania stavebného povolenia.

5.

6. Cena za autorský dohľad.
CENA CELKOM v EUR

Slovom:

EUR

V

, dňa
[uviesť miesto a dátum podpisu]

podpis štatutárneho zástupcu uchádzača
alebo osoby v zmysle bodu 7.2. tejto
výzvy

________________________________

Poznámka k vyplneniu cenovej ponuky:
V prípade, že zhotoviteľ nie je platiteľom DPH, cenovú ponuku spracuje v súlade s bodom 8 a označí podľa bodu 8.3
tejto výzvy. V tabuľkách 1) až 4) a CENA CELKOM vyplní len tie stĺpce, v ktorých sa DPH nevyčísľuje. Stĺpce kde sa
vyčísľuje „Výška 20% DPH v EUR“ „Spolu cena s DPH v EUR“ a „Cena s DPH v EUR“ vyplní znamienkom – .
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