
 

 

 

 

GAUDEAMUS – zariadenie komunitnej rehabilitácie 
M o k r o h á j s k a    c e s t a  3,  845 12  B r a t i s l a v a 

  
 

Výzva na predkladanie cenovej ponuky 
 

 
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa. 
 

Názov organizácie: GAUDEAMUS – zariadenie komunitnej rehabilitácie, ďalej len  
„GAUDEAMUS – ZKR“ 
IČO: 00603287     
DIČ: 2020919098    
Sídlo organizácie: Mokrohájska cesta 3, 845 12 Bratislava     
Kontaktná osoba: Bc. Vojtech Mrkávek  
Telefón: 0905 785422  
E-mail: prevadzkar@mokrohajska.sk    
Internetová stránka: www.mokrohajska.sk 

 
2. Predmet zákazky: Oprava elektroinštalácií 3. a 4. poschodia v bloku A a 2. a 3. 

poschodia v bloku B. 

Opis predmetu zákazky:  

Predmet zákazky sa delí na dve časti: 

Celý predmet obstarávania je rozdelený na 2 časti (podľa špecifikácii prác) a to 
nasledovne: 

A: Prvá časť zákazky rieši opravu nevyhovujúceho technického stavu elektroinštalácie 
a podružných rozvádzačov (vrátane dodávky materiálu) v priestoroch GAUDEAMUS 
– ZKR na Mokrohájskej ceste 3 v Bratislave súvisiacej priamo  s bezpečnosťou pri 
používaní elektrických zariadení a spotrebičov. 

B: Druhá časť zákazky rieši opravu / vyspravenie vnútorných omietok a vymaľovanie 
priestorov (vrátane dodávky materiálu) po oprave elektroinštalácie v predmetnej 
budove. 

Technická špecifikácia : 

Časť A/ 

Pri oprave el. inštalácie je potrebné zabezpečiť/uskutočniť nasledujúce práce: 

Elektroinštalácia: 

Nové rozvody elektroinštalácie sa napoja na nové podružné rozvádzače R3, R2, RII-
6, RIII-8 ,ktoré sú napojené z existujúceho  hlavného rozvádzača GAUDEAMUS – 
ZKR. V uvedenom hl. rozvádzači je : hlavný istič, hl. rozvádzač „HR“ sa nebude meniť 
ostáva v pôvodnom stave. 
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Svetelné a zásuvkové rozvody: 

Svetelné a zásuvkové rozvody sú navrhnuté pomocou káblových vedení uložených 

pod omietkou v chodbovej časti nad novovytvorený podhľad do pozinkovaného žľabu. 

Výška upevnenia vypínačov a prepínačov osvetlenia je +1400 mm nad podlahou.  

Osvetlenie je navrhnuté pomocou žiarivkových svietidiel, resp. podľa výberu investora 

pri dodržaní predpísaného krytia. Napojenie osvetlenia je PR. 

Káblové vedenie osvetlenia je navrhnuté pomocou káblov CYKY-O 2x1,5 mm², 

CYKY-J 3x1,5 mm², CYKY-O 3x1,5 mm², CYKY-J 3x2,5 mm², CYKY-J 5x1,5 mm², 

CYKY-O 5x2,5 mm². 

Svetelné vývody budú ukončené namontovanými svietidlami. 

Jednofázové zásuvkové rozvody sú navrhnuté káblovým vedením CYKY-J 3x2,5 

mm². Káblové vedenie bude uložené obdobne, ako svetelné rozvody. Zásuvky budú 

umiestnené vo výške +300 mm od podlahy. 

Existujúce káblové rozvody budú likvidované, ako aj svietidlá, vypínače a zásuvky. 

 

Zákazka zahŕňa aj: 

- náležitú ochranu nábytku, podláh, okien a ostatného zariadenia 

 

Časť B: 

 

Stavebné úpravy: 

Stavebné opravy pozostávajú z opravy vápennej omietky stropov a stien po vybúraní 

otvorov a vysekaní rýh, maľba stien a stropov. Náter olejového sokla. Podrobnejší 

rozpis rozsahu stavebných prác uvedený vo výkaz výmer viď príloha č 1,2,3,4. 

 

Iné podmienky: 

Predmet zákazky musí byť vyhotovený na vysokej kvalitatívnej úrovni stavebných 

prác, pri dodržaní parametrov zadania, platných STN noriem, technologických 

postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavebné práce, 

platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov. 

Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie musia byť platné 

certifikované, resp. musia byť v súlade so zákonom č. 264/1999 Z. z. o technických 

požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

Uchádzač nesie plnú zodpovednosť za materiál a zariadenie nachádzajúce sa na 

pracovisku. 

 

Uchádzač zodpovedá za poškodenie vedení inžinierskych sietí spôsobené pri výkone 

prác a je povinný ich uviesť do pôvodného stavu na vlastné náklady. 

Uchádzač bude práce vykonávať prednostne v pracovných dňoch. 
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Uchádzač je povinný rešpektovať požiadavku verejného obstarávateľa na dôsledné 

denné upratanie pracoviska po ukončení prác, dopravu a odvoz stavebného odpadu 

na skládku v súlade s platnými právnymi predpismi. 

 

Uchádzač počas realizácie predmetu zákazky zabezpečí čistotu a poriadok na 

pracovisku. 

 

Uchádzač odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činností pri 

realizácii predmetu zákazky. V prípade nesplnenia týchto požiadaviek môže verejný 

obstarávateľ na náklady uchádzača zabezpečiť poriadok a vzniknuté náklady 

odúčtovať z konečnej fakturácie. 

 

Nakladanie s odpadmi je uchádzač povinný realizovať v zmysle príslušných právnych 

predpisov upravujúcich nakladanie s odpadmi. Náklady na odvoz a likvidáciu 

stavebného odpadu a poplatok za uloženie odpadu musia byť uchádzačom 

zohľadnené v cenovej ponuke. 

 

Prípadné škody – postihy, ktoré by vznikli verejnému obstarávateľovi zanedbaním 

povinností uchádzača  v tejto súvislosti, bude hradiť uchádzač. V prípade, že zo 

strany správneho orgánu dôjde k udeleniu pokuty alebo inej sankcie voči verejnému 

obstarávateľovi z dôvodu pochybenia na strane uchádzača v tejto veci, túto znáša 

a uhradí v určenej lehote uchádzač.  

 

3. Vzhľadom na špecifické podmienky a druh prác a za účelom špecifikácie rozsahu 

prác, množstiev a druhov potrebných materiálov a spôsobu realizácie verejný 

obstarávateľ doporučuje miestnu obhliadku  realizácie predmetu zákazky, aby si 

záujemcovia sami overili potrebný rozsah činností a získali potrebné informácie 

nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky tak, aby ponuka bola kvalifikovaná 

a zohľadňovala celý objem potrebných činností na realizáciu predmetu zákazky. 

Výdavky spojené s obhliadkou idú na ťarchu záujemcu. 

Obhliadku je možné uskutočniť v pracovných dňoch v čase od 8:00 hod. do 15:00 

hod. po telefonickom dohovore s kontaktnými osobami uvedenými v bode 1. tejto 

výzvy. 

Upozornenie: Po vysúťažení víťaznej ponuky za dielo sa nebude víťaznému 
uchádzačovi pri fakturácií prác nad rámec cenovej ponuky prihliadať, pokiaľ bolo 
možné tieto práce zahrnúť do ponuky po obhliadke stavby.   

 
4. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 45310000-3 Elektroinštalačné práce 

                                                                    45442100-8 Maliarske a natieračské práce  
                                                                 45432210-9 tmely, plnivá, tesniace tmely 

 
5. Predpokladaná hodnota zákazky: 60 920,83 € s DPH 
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6. Zdroj finančných prostriedkov: Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov 

rozpočtu GAUDEAMUS – ZKR.GAUDEAMUS – ZKR neposkytuje zálohy na plnenie 
predmetu zákazky. Predmet zákazky bude hradený bezhotovostnou platbou. Právo 
vystaviť faktúru vznikne predávajúcemu po odovzdaní a prevzatí zmluvného plnenia. 
Faktúra je splatná do 30 dní od dňa doručenia. 

 
7. Miesto a termín dodania predmetu zákazky: Mokrohájska cesta 3, 845 12 

Bratislava. Dodanie predmetu zákazky bude od 1.4.2019 do 31.7.2019. 

8. Typ zmluvného vzťahu: Objednávka 
 
9. Náklady na ponuku: Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením 

ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku na verejného 
obstarávateľa. 

 
10. Obsah ponuky (podmienky účasti a cenová ponuka):Kontaktné údaje uchádzača 

(názov, adresa, kontaktná osoba – telefón, mail, IČO), cenová ponuka s DPH vrátane 
dopravy a všetkých nákladov súvisiacich s dodaním požadovaného množstva. 
 

11. Mena a ceny uvádzané v ponuke: EURO, cena s DPH 
 
12. Miesto a lehota na predkladanie ponuky: ponuky budú zasielané poštou na adresu 

GAUDEAMUS – ZKR, mailom na buckova@mokrohajska.sk, prípadne osobne (Ing. 
Bučková) do 29.3.2019 do 11,00 hod. 

  
13. Vyhodnotenie ponúk: 29.3.2019 o 13,00 hod. 
 
14. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk: výsledok z vyhodnotenia bude 

zasielaný mailom všetkým dodávateľom, ktorí predložia ponuky 
 
15. Doplňujúce informácie: Ak úspešný uchádzač nepotvrdí objednávku GAUDEAMUS 

– ZKR z vlastného rozhodnutia, GAUDEAMUS - ZKR má právo vystaviť 
objednávku uchádzačovi, ktorý v súťaži skončil ako druhý v poradí.  

 
 
 

 

 

 

 

 

V Bratislave  11.3.2019 
 
PhDr. Štefan Tvarožek 
riaditeľ,  GAUDEAMUS – ZKR 
 


