VIA LUX

- Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov
Andraščíkova 2, 040 17 Košice-Barca
Výzva na predkladanie ponúk

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 :
Sídlo :
Štatutárny zástupca :
IČO :
Kontaktná osoba :
Telefón :
e-mail :

VIA LUX – Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov
Andraščíkova 2, 040 17 Košice-Barca
JUDr. Vojtech Hintoš, riaditeľ
00696854
Ing. Peter Sedlák – vedúca ekonomického úseku
055/6116322
vialux@domov-barca.sk

2. Predmet zákazky:
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy na realizáciu bezbariérových sociálnych zariadení
pre mužov a ženy o rozšírenie špecializovaného zariadenia – ambulantnej formy na prízemí v
pavilóne „C“ VIA LUX – DSS a ZpS, Andraščíkova 2, Košice – Barca.
3. Názov predmetu zákazky:
„ Rekonštrukcia priestorov pre poskytovanie dennej ambulantnej formy sociálnej služby
v špecializovanom zariadení v zariadení VIA LUX Košice - Barca“
4. Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy na realizáciu bezbariérových sociálnych zariadení
pre mužov a ženy o rozšírenie špecializovaného zariadenia – ambulantnej formy na prízemí
v pavilóne „C“ VIA LUX – DSS a ZpS, Andraščíkova 2, Košice – Barca.
Podrobný rozpis potrebných stavebných prác a dodávok je vyšpecifikovaný vo výkaze
výmer, ktorí tvorí prílohu č.2 - súťažných podkladov.
Uchádzačom sa odporúča vykonať obhliadku miesta uskutočnenia prác tak, aby si sami
overili potrebné informácie na vypracovanie cenovej ponuky. Obhliadku treba vopred
dohodnúť s p. Brečkovou na t.č. 055/6855421 v čase od 8.00 do 14.00 hod, v
pracovných dňoch od 26.8.2019 do 28.8.2019.
Cenovú ponuku je potrebné spracovať na základe požadovaného rozsahu a požadovanej
kvality.
Druh zákazky: zákazka na uskutočnenie stavebných prác
Kód CPV:

45215212-6

Stavebné práce na domovoch dôchodcov

5. Miesto dodania zákazky:
VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Andraščíkova 2, Košice –
Barca.
6. Predpokladaná hodnota zákazky :
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 14 997,10 EUR na celý predmet zákazky
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7. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania zákazky:
Verejný obstarávateľ uzatvorí s úspešným uchádzačom Zmluvu o dielo.
Termín plnenia: ukončenie do 30.09.2019.
8. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu VIA LUX – DSS a ZpS na základe faktúr za
skutočne dodaný tovar podľa dodacích listov po odsúhlasení kvality a rozsahu. Splatnosť
faktúry 21 dní od dátumu doručenia faktúry.
9. Podmienky účasti uchádzačov:
Podmienkou účasti uchádzača je predloženie dokladu, ktorým uchádzač preukáže
spôsobilosť na uskutočnenie stavebných prác vo vzťahu k predmetu zákazky tejto výzvy
(výpis zo živnostenského registra resp. potvrdenie o zapísaní do Zoznamu podnikateľov).
Verejný obstarávateľ nepožaduje predloženie originálu alebo úradne overenej kópie
dokladov.
10. Obsah ponuky :
a) doklad na uskutočnenie stavebných prác podľa bodu č. 9 tejto výzvy
b) vzor – návrh na plnenie súťažných kritérií (príloha č.1)
c) vzor - Výkaz výmer ( príloha č.2)
d) čestné prehlásenie (príloha č.3)
11. Kritéria na hodnotenie ponúk:
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena.
Cenu je potrebné uviesť bez DPH a s DPH, v prípade ak uchádzač nie je platcom DPH,
uvedie túto skutočnosť v ponuke.
12. Lehota a miesto na predkladanie ponúk:
Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku.
Ponuku je možné doručiť:
- osobne alebo poštou na adresu verejného obstarávateľa (VIA LUX – Domov sociálnych
služieb a zariadenie pre seniorov, Andraščíkova 2, 040 17 Košice – Barca) v uzatvorenej
obálke, ktorá musí obsahovať nasledovné údaje:
➢ názov a sídlo verejného obstarávateľa
➢ názov a sídlo uchádzača
➢ označenie : „ súťaž – neotvárať “
➢ heslom: „ Rekonštrukcia priestorov – denná ambulantná forma ŠZ “
- alebo e-mailom na adresu : vialux@domov-barca.sk kde v predmete správy (e-mailu)
bude napísané : Rekonštrukcia priestorov – denná ambulantná forma ŠZ
Lehota na predkladanie ponúk je : 30.08.2019 do 10:00 hod.
Na ponuku predloženú po uplynutí lehoty sa nebude prihliadať. Rozhodujúce pre doručenie
ponuky je dátum doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi a nie dátum odoslania
ponuky.
13. Doplňujúce informácie :
Predmetná Výzva môže viesť k uzatvoreniu zmluvnému vzťahu v prípade, že všetky cenové
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ponuky bez DPH budú zodpovedať finančnému limitu pre zákazku s nízkou hodnotou.
V tomto prípade verejný obstarávateľ použije cenové ponuky ako súťažné ponuky.
Výsledok verejného obstarávania bude uchádzačom oznámený poštou alebo emailom do
04.09.2019.

V Košiciach 22.08.2019

..............................................
JUDr. Vojtech Hintoš
riaditeľ
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Príloha č.1

Návrh uchádzača na plnenie súťažných kritérií

Uchádzač :

.........................................................

Sídlo organizácie :

.........................................................

Zástupca :

.........................................................

IČO :

.........................................................

DIČ :

.........................................................

IČ DPH :

.........................................................

Tel. číslo :

.........................................................

E-mail :

.........................................................

Celková
cena bez
DPH

Predmet zákazky

DPH
20%

Celková
cena s DPH

Rekonštrukcia priestorov pre poskytovanie dennej
ambulantnej formy sociálnej služby
v špecializovanom zariadení v zariadení VIA LUX
Košice-Barca

Dňa : ...............................

_____________________
podpis + pečiatka
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Príloha č.2

Výkaz výmer
PČ Typ

D

Kód

HSV

Popis

MJ

1
2
3
4
5

D

J.cena
[EUR]

Cena celkom
[EUR]

Práce a dodávky HSV

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
Príprava vnútorného podkladu stropov
K 611461115
penetračný náter
Vnútorná omietka stropov,
K 611461136
vápennocementová, strojné miešanie,
ručné nanášanie, MVR Uni, hr. 8 mm
Príprava vnútorného podkladu stien ,
K 612465115
penetračný náter
Zhotovenie jednonásobného
K 632001051
penetračného náteru pre potery
a stierky
Základový penetračný náter, na savé
M 585520002100
podklady, na steny, stropy a podlahy

D

Množstvo

6

9

6

K

941955001

7

K

952902110

8

K

962084131

9

K

965081812

10

K

968061125

11

K

971035804

12

K

971035805

13

K

971046009

14

K

974031143

15

K

979081111

16

K

979081121

Ostatné konštrukcie a práce-búranie
Lešenie ľahké pracovné pomocné,
s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m
Čistenie budov zametaním
v miestnostiach, chodbách, na schodišti
a na povalách
Búranie priečok doskových, sadrových,
sadrokartónových hr.do 100 mm
Búranie dlažieb, z kamen., cement.,
terazzových, čadičových alebo
keramických, hr. Nad 10 mm
Vyvesenie dreveného dverného krídla
do suti plochy do 2 m2
Vrty príklepovým vrtákom do D 24
mm do stien alebo smerom dole do
tehál
Vrty príklepovým vrtákom do D 30
mm do stien alebo smerom dole do
tehál
Jadrové vrty diamantovými korunkami
do D 100 mm do stien – betónových,
obkladov
Vysekávanie rýh v akomkoľvek
murive tehlovom na akúkoľvek maltu
do hĺbky 70 mm a š. do 100 mm
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na
skládku do 1 km
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na
skládku za každý ďalší 1 km

m2

9,680

m2

9,680

m2

58,694

m2

16,020

kg

3,465

m2

18,260

m2

18,260

m2

50,440

m2

6,360

ks

4,000

cm

16,000

cm

32,000

cm

8,000

m

10,000

t

6,452

t

58,068
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17

K

979082111

18

K

979082121

19

K

979089612

D
20

K

D

22
23
24

25
26
27
28
29

999281111

PSV

Presun hmôt HSV
Presun hmôt pre opravy a údržbu
objektov vrátane vonkajších plášťov
výšky do 25 m

t

6,452

t

6,452

t

6,452

t

0,178

Práce a dodávky PSV

Izolácie proti vode a vlhkosti
Jednozlož. Hydroizolačná hmota,
K 711211501
kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná, m2
ozn. I03 vodorová
Jednozlož. Hydroizolačná hmota,
K 711212501
kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná, m2
ozn. I03 zvislá
Izolácia dilatácii elastickou tesniacou
K 711793010
m
páskou vodorovná
Presun hmôt pre izoláciu proti vode
K 998711201
%
v objektoch výšky do 6 m
Zdravotechnika – vnútorná
D 721
kanalizácia
Oprava odpadového potrubia
K 721170909
ks
novodurového-prepojenie žlabu
Potrubie z PVC – U odpadové zvislé
K 721172109
m
hrdlové D 110x2, 2
Montáž podlahového odtokového žlabu
K 721229013
ks
dĺžky 1000 mm pre montáž do stredu
Žľab kúpeľňový nerezový do priestoru,
M 552240004900
ks
dĺ. 1150 mm, vzor A, lesklý,
Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu
K 998721201
%
v objektoch výšky do 6 m
D

21

99

Vnútrostavenisková doprava sutiny
a vybúraných hmôt do 10 m
Vnútrostavenisková doprava sutiny
a vybúraných hmôt za každých ďalších
5m
Poplatok za skladovanie – iné odpady
zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné

D

711

722

30

K

722130801

31

K

722131916

32

K

722131919

33

K

722131933

34

K

722170914p

Zdravotechnika – vnútorný vodovod
Demontáž potrubia z oceľových rúrok
m
závitových do DN 25,
Oprava vodovodného potrubia
závitového vsadenie odbočky do
súb.
potrubia DN 50
Oprava vodovodného potrubia
závitového vsadenie odbočky do
súb.
potrubia DN 100
Oprava vodovodného potrubia
závitového prepojenie doterajšieho
ks
potrubia DN 25
Oprava vodovodného potrubia z PE
ks

2,880

22,360
11,000
3,884

2,000
8,000
2,000
2,000
5,576

6,000
2,000

2,000

4,000
2,000
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rúrok -vývod sprchy

35
36
37
38

39
40

41
42
43
44
45
46

Potrubie z plastických rúr PP-R
m
D25/3.5 – PN16, polyfúznym zváraním
Uzatvorenie alebo otvorenie
K 722190901
ks
vodovodného potrubia
Vnútrostav. Premiestnenie vybúraných
K 722290821
hmôt vnútorný vodovod vodorovne do
t
100 m z budov vys. Do 6 m
Presun hmôt pre vnútorný vodovod
K 998722201
%
v objektoch výšky do 6 m
Zdravotechnika – zariaďovacie
D 725
predmety
Demontáž záchoda odsávacieho alebo
K 725110814
súb.
kombinačného
Montáž predstenového systému
K 725149710
záchodov do kombinovaných stien
súb.
(napr.GEBERIT, AlcaPlast)
Predstenový systém pre závesné WC,
M 552370001600 výška 1090 mm s podomietkovou
ks
splachovacou nádržou, plast,
Montáž záchodu do predstenového
K 725149720
ks
systému
M 642360000500 Misa záchodová keramická závesná
ks
Demontáž umývadiel alebo
K 725210821
súb.
umývadielok bez výtokovej armatúry,
Montáž umývadla keramického na
K 725219401
skrutky do muriva, bez výtokovej
ks
armatúry
M 642110002710 Umývadlo keramické
ks
K

722172112

4,000
0,013
5,007

2,000
2,000

2,000
2,000
2,000
2,000
3,000
3,000

47

K

súb.

2,000

48

Dvojdrez – kuchynská linka
ks
Montáž kuchynských drezov
jednoduchých, hranatých, s rozmerom
K 725319112
súb.
do 1200x600 mm, bez výtokových
armatúr
Vnútrostav. Premiestnenie vybúr.
K 725590811
Hmôt zariaď. Predmetov vodorovne do t
100 m z budov s výš. Do 6 m
Demontáž batérie drezovej,
K 725820810
súb.
umývadlovej nástennej,
Montáž batérie umývadlovej a
K 725829601
drezovej stojankovej, pákovej alebo
ks
klasickej s mechanickým ovládaním
Batéria umývadlová stojanková
M 551450003800 páková, s pop-up 5/4", rozmer
ks
290x215x270 mm, chróm,
M 551450000600 Batéria drezová stojanková páková
ks
Demontáž batérie vaňovej, sprchovej
K 725840870
ks
nástennej
K 725849201
Montáž batérie sprchovej nástennej
ks

1,000

49

50
51
52

53
54
55
56

K

725220832

Demontáž vane rovnej do sute

6,000

725310823

1,000

0,302
2,000
4,000

3,000
1,000
2,000
2,000
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pákovej, klasickej

57

M 551450002700

Batéria sprchová nástenná páková komplet

ks

2,000

58

M

Madlo pre imobilných D+M

ks

6,000

59

K

725860820

ks

2,000

60

K

725860822

ks

2,000

61

K

998725201

%

13,649

Konštrukcie - drevostavby
Sadrokartónová inštalačná predstena
K 763120011
pre sanitárne zariadenia, dvojité
m2
opláštenie, doska 2xRBI 12,5 mm
Obklad steny sadrokartónom ,
K 763147113
hr.konštrukcie 25 mm,doska RBI 12,5 kpl
mm-obklad geberitu
Montáž revíznych dvierok pre sdk
K 763170011
ks
steny veľkosti 0,10 - 0,25 m2
Dvierka revízne s pevnými pántami F1,
M 590160001700 šxl 300x300 mm, G125 do
ks
sadrokartónových systémov RIGIPS
Dvere do sociálnych zariadení š.80
K 998763401
ks
D1M

D
62

63
64
65
66

D

763

766

67

K

766660011

68

K

766821821

70
71

Konštrukcie stolárske
Kuchynská linka dĺ. 240 cm - dodávka
a montáž
Demontáž vstavanej skrine 1,8x2,6x2

D

9,918

2,000
4,000
4,000
2,000

ks

1,000

ks

3,000

m2

16,020

m2

17,622

%

5,101

Podlahy vlysové a parketové
Demontáž podláh drevených,
laminátových, parketových položených m2
voľne alebo spoj click, vrátane líšt
Presun hmôt pre podlahy vlysové a
%
parketové v objektoch výšky do 6 m

7,920

Podlahy z dlaždíc
Montáž podláh z dlaždíc keramických
K 771576109
do tmelu flexibilného mrazuvzdorného
veľ. 300 x 300 mm
M 597740001200 Dlaždice keramické
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v
K 998771201
objektoch výšky do 6m

D
69

Demontáž jednoduchej zápachovej
uzávierky pre zariaďovacie predmety,
umývadlá, drezy, práčky
Demontáž zápachovej uzávierky pre
zariaďovacie predmety, vane, sprchy
Presun hmôt pre zariaďovacie
predmety v objektoch výšky do 6 m

771

775

72

K

775521810

73

K

998775201

74

D
K

776
776992220

Podlahy povlakové
Príprava podkladu frézovaním betónu

m2

2,160

75

K

998776201

Presun hmôt pre podlahy povlakové v

%

0,510

0,134
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objektoch výšky do 6 m

D
76
77
78

Obklady
Montáž obkladov vnútor. stien z
K 781445210
obkladačiek kladených do tmelu
flexibilného veľ. 300x300 mm
M 597740000900 Dlaždice keramické lxv 300x300 mm
Presun hmôt pre obklady keramické v
K 998781201
objektoch výšky do 6 m

D

781

783

79

K

783201812

80

K

783225100

81

K

783226100

D

784

82

K

784401801

83

K

784410100

84

K

784452261

85

K

784452371

D
86
87

Maľby
Odstránenie malieb obrúsením a
oprášením, výšky do 3,80 m
Penetrovanie jednonásobné
jemnozrnných podkladov výšky do
3,80 m
Maľby z maliarskych zmesí, ručne
nanášané jednonásobné základné na
podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m
Maľby z maliarskych zmesí, ručne
nanášané tónované dvojnásobné na
jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m

Tapetovanie
Lepenie tapiet vliesových na dvere
K 785000110
výšky do 3,80 m
Vliesová tapeta nadvere, rozmer
M 624630000300
10,05x0,53 m

D
88

Nátery
Odstránenie starých náterov z
kovových stavebných doplnkových
konštrukcií oceľovou kefou
Nátery kov.stav.doplnk.konštr.
syntetické na vzduchu schnúce
dvojnás. 1x s emailov.
Nátery kov. stav. doplnk .konštr.
syntetické na vzduchu schnúce
základný

K

m2

58,694

m2

64,563

%

22,270

m2

2,400

m2

2,400

m2

2,400

m2

23,640

m2

349,060

m2

22,570

m2

349,060

m2

3,200

ks

1,000

hod

60,000

785

HZS
HZS000112

Hodinové zúčtovacie sadzby
Elektro montáže a nešpecifikované
vodoinštalácie
Spolu bez DPH :

_____________________
podpis + pečiatka
_____________________________________________________________________________
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VIA LUX

- Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov
Andraščíkova 2, 040 17 Košice-Barca

Príloha č.3
ČESTNÉ

PREHLÁSENIE

v zmysle § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní v platnom znení

.................................................................
(uvedie sa dátum)

Identifikácia uchádzača

Obchodný názov:
Adresa:
IČO:

V súlade s ustanovením § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom
obstarávaní“) čestne prehlasujeme, že spĺňame podmienky účasti vo verejnom obstarávaní (§ 32
ods.1 písm. e) sme oprávnený dodávať tovar1), uskutočňovať stavebné práce1) alebo poskytovať
službu1) a § 32 ods.1 písm. f) nemáme uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený
konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu).

______________________________________________
(pečiatka a podpis oprávnenej osoby záujemcu/uchádzača)

Poznámka: 1) nehodiace sa preškrtne
_____________________________________________________________________________
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