Ú. v. EÚ/S S67
07/04/2021
172728-2021-SK

1 / 14

Toto oznámenie na webovej stránke TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:172728-2021:TEXT:SK:HTML

Slovensko-Liptovský Mikuláš: Stavebné práce
2021/S 067-172728
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Práce
Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ
Oddiel I: Verejný obstarávateľ
I.1)
Názov a adresy
Úradný názov: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 37910337
Poštová adresa: Demänová 393
Mesto/obec: Liptovský Mikuláš
Kód NUTS: SK031 Žilinský kraj
PSČ: 031 01
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Dušan Mesároš
E-mail: obstaravanie@aos.sk
Telefón: +421 960423003
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.aos.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.aos.sk
I.3)

Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://www.uvo.gov.sk/
vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/431340
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: http://www.ezakazky.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese

I.4)

Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom

I.5)

Hlavná činnosť
Vzdelávanie

Oddiel II: Predmet
II.1)
Rozsah obstarávania
II.1.1)

Názov:
Zníženie energetickej náročnosti budov v areáli Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika - celok A až
celok E a budova 15
Referenčné číslo: AOS-300/24-19/2021

II.1.2)

Hlavný kód CPV
45000000 Stavebné práce

II.1.3)

Druh zákazky
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Práce
II.1.4)

Stručný opis:
Predmetom verejného obstarávania je realizácia diela podľa realizačných projektových dokumentácií. Stavby
budú realizované v jednej časovej etape a budú tvoriť samostatné realizačné celky na základe projektových
realizačných dokumentácií a stavebných povolení v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. - Zákon o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len Stavebný zákon). Viac je uvedené v súťažných podkladoch v časti
A1. Pokyny pre uchádzačov týchto súťažných podkladov, v bode 2. Predmet zákazky, v bode 5. Komplexnosť
zákazky a v časti B 1. Opis predmetu obstarávania týchto súťažných podkladov.

II.1.5)

Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 23 905 500.00 EUR

II.1.6)

Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na všetky časti

II.2)

Opis

II.2.1)

Názov:
Časť 1 - celok A (SO10, SO12)
Časť č.: 1

II.2.2)

Dodatočné kódy CPV
45214410 Stavebné práce na objektoch technických univerzít
45314000 Inštalovanie telekomunikačných zariadení
45261210 Pokrývačské práce
45321000 Tepelnoizolačné práce
45443000 Fasádne práce
45442110 Maľby a natieranie budov
45261410 Strešné izolačné práce
45261000 Montáž strešných konštrukcií a súvisiace práce a pokrývačské práce
45442000 Nanášanie ochranných vrstiev
45442200 Nanášanie protikoróznych vrstiev
45421100 Montáž dverí a okien a súvisiacich súčastí
45331110 Inštalovanie kotlov
45331100 Inštalovanie ústredného kúrenia
45333000 Inštalovanie plynovej prípojky s príslušenstvom
45332200 Práca na vodovodnom domovom potrubí
45311000 Inštalácie a montáž elektrických rozvodov a zariadení
45311100 Elektroinštalačné práce v obytných budovách
45315000 Elektroinštalácie kúrenia a iných elektrických zariadení v budovách
45231220 Stavebné práce pre plynovody
71631300 Technická inšpekcia budov
71356100 Technická kontrola

II.2.3)

Miesto vykonania
Kód NUTS: SK031 Žilinský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Demänová 393 Liptovský Mikuláš 031 01,
Stavebné objekty ležia na parcelách v KNC: č. 352/10, č. 352/12 katastrálne územie Demänová.

II.2.4)

Opis obstarávania:
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Predmetom verejného obstarávania je realizácia diela podľa realizačnej projektovej dokumentácie. Stavba bude
realizovaná v jednej časovej etape a bude tvoriť jeden realizačný celok na základe stavebného povolenia v
súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. - Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len Stavebný
zákon).
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy jestvujúcich objektov internátov A1-A5 v areáli AOS v Liptovskom
Mikuláši pre potreby zníženia energetickej náročnosti objektov podľa STN 730540 a STN EN ISO 13790 s
výstupnou kategorizáciou objektov A1. Navrhované stavebné úpravy budú znižovať energetickú náročnosť
jestvujúcich internátov (SO 10) a spojovacieho kŕčka (SO 12). Jedná sa o 5 budov internátov časť A o celkovej
2

zastavanej ploche 3 568m s počtom podlaží A1-5, A2-6, A3-7, A4-6, A5-6 a jednopodlažný spojovací kŕčok k
2

internátnej časti B o zastavenej ploche 927m . Objekty boli budované v 80.-tych rokoch, ich technické riešenie
v súčasnosti nezodpovedá požiadavkám na energetickú potrebu. Objekty sú viac podlažné, nepodpivničené,
murované so železobetónovým nosným systémom so sedlovou strechou. Bude vytvorený aj nový Areálový
rozvod plynu (SO 101). Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť súťažných podkladov B.1 Opis
predmetu zákazky. Podrobnejšie v projektovej dokumentácii a stavebnom povolení, ktoré sú súčasťou
súťažných podkladov.
II.2.5)

Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena

II.2.6)

Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 4 069 500.00 EUR

II.2.7)

Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie

II.2.10)

Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie

II.2.11)

Informácie o opciách
Opcie: nie

II.2.13)

Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:
Operačný program kvalita životného prostredia 4.3.1 Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2018-48 Zníženie
energetickej náročnosti

II.2.14)

Doplňujúce informácie
Vzhľadom na skutočnosť, že predmet zákazky bude financovaný z fondov Európskej únie, verejný obstarávateľ
prijme ponuku a uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom po overení procesu verejného obstarávania
Riadiacim orgánom. V prípade, ak overenie procesu verejného obstarávania bude so záporným výsledkom,
verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo toto zadávanie zákazky zrušiť.

II.2)

Opis

II.2.1)

Názov:
Časť 2 - celok B - C (SO11, SO09, SO14)
Časť č.: 2

II.2.2)

Dodatočné kódy CPV
45214410 Stavebné práce na objektoch technických univerzít
45261210 Pokrývačské práce
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45321000 Tepelnoizolačné práce
45443000 Fasádne práce
45442110 Maľby a natieranie budov
45261410 Strešné izolačné práce
45261000 Montáž strešných konštrukcií a súvisiace práce a pokrývačské práce
45442000 Nanášanie ochranných vrstiev
45442200 Nanášanie protikoróznych vrstiev
45421100 Montáž dverí a okien a súvisiacich súčastí
45331110 Inštalovanie kotlov
45331100 Inštalovanie ústredného kúrenia
45333000 Inštalovanie plynovej prípojky s príslušenstvom
45332200 Práca na vodovodnom domovom potrubí
45311000 Inštalácie a montáž elektrických rozvodov a zariadení
45311100 Elektroinštalačné práce v obytných budovách
45315000 Elektroinštalácie kúrenia a iných elektrických zariadení v budovách
71631300 Technická inšpekcia budov
71356100 Technická kontrola
II.2.3)

Miesto vykonania
Kód NUTS: SK031 Žilinský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš.
Nachádza sa na parcelách KNC č. 352/11, 352/9, 352/14, katastrálne územie Demänová.

II.2.4)

Opis obstarávania:
Predmetom verejného obstarávania je realizácia diela podľa realizačnej projektovej dokumentácie. Stavba bude
realizovaná v jednej časovej etape a bude tvoriť jeden realizačný celok na základe stavebného povolenia v
súlade so Stavebným zákonom.
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy jestvujúcich objektov internátov B1 - B2; B3; B4 - B5 = SO11, budovy
kuchynsko-jedálenského bloku = SO 09, ošetrovne = SO 14 v areáli AOS v Liptovskom Mikuláši pre potreby
zníženia energetickej náročnosti objektov podľa STN 730540 a STN EN ISO 13790 s výstupnou kategorizáciou
objektov A1. Navrhované stavebné úpravy budú znižovať energetickú náročnosť jestvujúcich internátov. Jedná
sa o 5 budov SO11 internátov časť B o celkovej zastavanej ploche 2.736m2 s počtom podlaží B1-7, B2-8,
2

B3-9, B4-8, B5-8, ďalej SO09 Kuchynsko-jedálenský blok o zastavanej ploche 3 396m , podlahovou plochou
3

6.005m2 s obostavaným priestorom 38 765 m s 2 poschodiami a SO14 Ošetrovňa o zastavanej ploche 1
2

2

3

195m , podlahovou plochou 1 514m s obostavaným priestorom 10 746m s 2 poschodiami. Objekty boli
budované v 80.-tych rokoch, ich technické riešenie v súčasnosti nezodpovedá požiadavkám na energetickú
potrebu. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky.
Podrobnejšie v projektovej dokumentácii a stavebnom povolení, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
II.2.5)

Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena

II.2.6)

Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 7 714 600.00 EUR

II.2.7)

Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
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II.2.10)

Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie

II.2.11)

Informácie o opciách
Opcie: nie

II.2.13)

Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:
Operačný program kvalita životného prostredia 4.3.1 Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2018-48 Zníženie
energetickej náročnosti AOS: SO 02 - Veliteľská budova NFP310040V615

II.2.14)

Doplňujúce informácie
Vzhľadom na skutočnosť, že predmet zákazky bude financovaný z fondov Európskej únie, verejný obstarávateľ
prijme ponuku a uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom po overení procesu verejného obstarávania
Riadiacim orgánom. V prípade, ak overenie procesu verejného obstarávania bude so záporným výsledkom,
verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo toto zadávanie zákazky zrušiť.

II.2)

Opis

II.2.1)

Názov:
Časť 3 - celok B - C (SO02)
Časť č.: 3

II.2.2)

Dodatočné kódy CPV
45214410 Stavebné práce na objektoch technických univerzít
45261210 Pokrývačské práce
45321000 Tepelnoizolačné práce
45442110 Maľby a natieranie budov
45261410 Strešné izolačné práce
45261000 Montáž strešných konštrukcií a súvisiace práce a pokrývačské práce
45442000 Nanášanie ochranných vrstiev
45442200 Nanášanie protikoróznych vrstiev
45421100 Montáž dverí a okien a súvisiacich súčastí
45331110 Inštalovanie kotlov
45331100 Inštalovanie ústredného kúrenia
45333000 Inštalovanie plynovej prípojky s príslušenstvom
45332200 Práca na vodovodnom domovom potrubí
45311000 Inštalácie a montáž elektrických rozvodov a zariadení
45311100 Elektroinštalačné práce v obytných budovách
45315000 Elektroinštalácie kúrenia a iných elektrických zariadení v budovách
71631300 Technická inšpekcia budov
71356100 Technická kontrola

II.2.3)

Miesto vykonania
Kód NUTS: SK031 Žilinský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš.
Nachádza sa na parcele KNC č. 353/3, katastrálne územie Demänová.

II.2.4)

Opis obstarávania:
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Predmetom verejného obstarávania je realizácia diela podľa realizačnej projektovej dokumentácie. Stavba bude
realizovaná v jednej časovej etape a bude tvoriť jeden realizačný celok na základe stavebného povolenia v
súlade so Stavebným zákonom.
2

Predmet zákazky sú stavebné úpravy jestvujúci objekt Veliteľská budova = SO02, zastavaná plocha 981m ,
2

3

s podlahovou plochou 5 623m s obostavaným priestorom 25 600m s 12 poschodiami. Objekt bol budovaný
v 80.-tych rokoch, jeho technické riešenie v súčasnosti nezodpovedá požiadavkám na energetickú potrebu.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky.
Podrobnejšie v projektovej dokumentácii a stavebnom povolení, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
II.2.5)

Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena

II.2.6)

Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 118 700.00 EUR

II.2.7)

Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie

II.2.10)

Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie

II.2.11)

Informácie o opciách
Opcie: nie

II.2.13)

Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:
Operačný program kvalita životného prostredia 4.3.1 Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2018-48 Zníženie
energetickej náročnosti AOS: SO 02 - Veliteľská budova NFP310040V615

II.2.14)

Doplňujúce informácie
Vzhľadom na skutočnosť, že predmet zákazky bude financovaný z fondov Európskej únie, verejný obstarávateľ
prijme ponuku a uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom po overení procesu verejného obstarávania
Riadiacim orgánom. V prípade, ak overenie procesu verejného obstarávania bude so záporným výsledkom,
verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo toto zadávanie zákazky zrušiť.

II.2)

Opis

II.2.1)

Názov:
Časť 4 - celok D (SO08, SO13,SO28)
Časť č.: 4

II.2.2)

Dodatočné kódy CPV
45214410 Stavebné práce na objektoch technických univerzít
45261210 Pokrývačské práce
45321000 Tepelnoizolačné práce
45443000 Fasádne práce
45442110 Maľby a natieranie budov
45261410 Strešné izolačné práce
45261000 Montáž strešných konštrukcií a súvisiace práce a pokrývačské práce
45442000 Nanášanie ochranných vrstiev
45442200 Nanášanie protikoróznych vrstiev
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45421100 Montáž dverí a okien a súvisiacich súčastí
45331110 Inštalovanie kotlov
45331100 Inštalovanie ústredného kúrenia
45331100 Inštalovanie ústredného kúrenia
45333000 Inštalovanie plynovej prípojky s príslušenstvom
45332200 Práca na vodovodnom domovom potrubí
45311000 Inštalácie a montáž elektrických rozvodov a zariadení
45311100 Elektroinštalačné práce v obytných budovách
45315000 Elektroinštalácie kúrenia a iných elektrických zariadení v budovách
71631300 Technická inšpekcia budov
71356100 Technická kontrola
II.2.3)

Miesto vykonania
Kód NUTS: SK031 Žilinský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš.
Nachádza sa na parcelách v KNC: č. 352/8, 352/13 352/25, katastrálne územie Demänová.

II.2.4)

Opis obstarávania:
Predmetom verejného obstarávania je realizácia diela podľa realizačnej projektovej dokumentácie. Stavba bude
realizovaná v jednej časovej etape a bude tvoriť jeden realizačný celok na základe stavebného povolenia v
súlade so Stavebným zákonom.
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy jestvujúcich objektov - materské učebne, kultúrne centrum a spojovací
uzol (vstupný objekt) v areáli AOS v Liptovskom Mikuláši pre potreby zníženia energetickej náročnosti objektov
podľa STN 730540 a STN EN ISO 13790 s výstupnou kategorizáciou objektov A1. Navrhované stavebné
úpravy budú znižovať energetickú náročnosť jestvujúcich objektov. Jedná sa o 3 budovy: SO08 Materské
2

2

učebne: zastavaná plocha 3 122 m , počet podlaží 3; SO13 Kultúrne centrum: zastavaná plocha 4 432 m ,
2

počet podlaží 3; SO28 Spojovací uzol (vstupný objekt): zastavaná plocha 690 m , počet podlaží 2. Objekty boli
budované v 80.-tych rokoch a ich technické riešenie v súčasnosti nezodpovedá požiadavkám na energetickú
potrebu. Objekty sú viac podlažné, nepodpivničené (okrem kultúrneho centra), murované so železobetónovým
nosným systémom, s plochou strechou. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť súťažných
podkladov B.1 Opis predmetu zákazky. Podrobnejšie v projektovej dokumentácii a stavebnom povolení, ktoré sú
súčasťou súťažných podkladov
II.2.5)

Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena

II.2.6)

Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 3 740 100.00 EUR

II.2.7)

Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie

II.2.10)

Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie

II.2.11)

Informácie o opciách
Opcie: nie

II.2.13)

Informácie o fondoch Európskej únie
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Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:
Operačný program kvalita životného prostredia 4.3.1 Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2018-48 Zníženie
energetickej náročnosti
II.2.14)

Doplňujúce informácie
Vzhľadom na skutočnosť, že predmet zákazky bude financovaný z fondov Európskej únie, verejný obstarávateľ
prijme ponuku a uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom po overení procesu verejného obstarávania
Riadiacim orgánom. V prípade, ak overenie procesu verejného obstarávania bude so záporným výsledkom,
verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo toto zadávanie zákazky zrušiť.

II.2)

Opis

II.2.1)

Názov:
Časť 5 - celok E (SO24, SO25, SO26)
Časť č.: 5

II.2.2)

Dodatočné kódy CPV
45214410 Stavebné práce na objektoch technických univerzít
45261210 Pokrývačské práce
45321000 Tepelnoizolačné práce
45443000 Fasádne práce
45442110 Maľby a natieranie budov
45261410 Strešné izolačné práce
45261000 Montáž strešných konštrukcií a súvisiace práce a pokrývačské práce
45442000 Nanášanie ochranných vrstiev
45442200 Nanášanie protikoróznych vrstiev
45421100 Montáž dverí a okien a súvisiacich súčastí
45331110 Inštalovanie kotlov
45331100 Inštalovanie ústredného kúrenia
45333000 Inštalovanie plynovej prípojky s príslušenstvom
45332200 Práca na vodovodnom domovom potrubí
45311000 Inštalácie a montáž elektrických rozvodov a zariadení
45311100 Elektroinštalačné práce v obytných budovách
45315000 Elektroinštalácie kúrenia a iných elektrických zariadení v budovách
71631300 Technická inšpekcia budov
71356100 Technická kontrola

II.2.3)

Miesto vykonania
Kód NUTS: SK031 Žilinský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš.
Nachádza sa na parcelách v KNC: č. 981/8, 981/9, 981/10, katastrálne územie Ploštín.

II.2.4)

Opis obstarávania:
Predmetom verejného obstarávania je realizácia diela podľa realizačnej projektovej dokumentácie. Stavba bude
realizovaná v jednej časovej etape a bude tvoriť jeden realizačný celok na základe stavebného povolenia v
súlade so Stavebným zákonom.
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy jestvujúcich objektov SO24 katedra TVŠ a telocvične, SO25 športová
hala, SO26 krytá plaváreň v areáli AOS v Liptovskom Mikuláši pre potreby zníženia energetickej náročnosti
objektov. Navrhované stavebné úpravy budú znižovať energetickú náročnosť jestvujúcich objektov. Jedná sa

07/04/2021
S67
https://ted.europa.eu/TED

8 / 14

Ú. v. EÚ/S S67
07/04/2021
172728-2021-SK

9 / 14

o: SO24 katedra TVŠ a telocvične zastavaná plocha 3 522m, SO25 športová hala zastavaná plocha 2 461m,
SO26 krytá plaváreň zastavaná plocha 4 839m. Projektová dokumentácia rieši rekonštrukciu ústredného
vykurovania s napojením na novo vybudovanú kotolňu riešenú v časti krytá plaváreň AOS Liptovský Mikuláš.
Objekty boli budované v 80.-tych rokoch a ich technické riešenie v súčasnosti nezodpovedá požiadavkám na
energetickú bilanciu. Vonkajší vzhľad objektov sa konštrukčne nemení, k zmene dôjde iba vo farebnom ladení
všetkých objektov. V rámci projektu sa nerieši žiadne odstránenie budov, ako aj ani žiadna zmena dispozície
interiérov. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť súťažných podkladov B.1 Opis predmetu
zákazky.
II.2.5)

Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena

II.2.6)

Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 4 945 300.00 EUR

II.2.7)

Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie

II.2.10)

Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie

II.2.11)

Informácie o opciách
Opcie: nie

II.2.13)

Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:
Operačný program kvalita životného prostredia 4.3.1 Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2018-48 Zníženie
energetickej náročnosti

II.2.14)

Doplňujúce informácie
Vzhľadom na skutočnosť, že predmet zákazky bude financovaný z fondov Európskej únie, verejný obstarávateľ
prijme ponuku a uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom po overení procesu verejného obstarávania
Riadiacim orgánom. V prípade, ak overenie procesu verejného obstarávania bude so záporným výsledkom,
verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo toto zadávanie zákazky zrušiť.

II.2)

Opis

II.2.1)

Názov:
Časť 6 - budova 15 SO15, SO21)
Časť č.: 6

II.2.2)

Dodatočné kódy CPV
45214410 Stavebné práce na objektoch technických univerzít
45261210 Pokrývačské práce
45321000 Tepelnoizolačné práce
45443000 Fasádne práce
45442110 Maľby a natieranie budov
45261410 Strešné izolačné práce
45261000 Montáž strešných konštrukcií a súvisiace práce a pokrývačské práce
45442000 Nanášanie ochranných vrstiev
45442200 Nanášanie protikoróznych vrstiev
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45421100 Montáž dverí a okien a súvisiacich súčastí
45331110 Inštalovanie kotlov
45331100 Inštalovanie ústredného kúrenia
45333000 Inštalovanie plynovej prípojky s príslušenstvom
45332200 Práca na vodovodnom domovom potrubí
45311000 Inštalácie a montáž elektrických rozvodov a zariadení
45311100 Elektroinštalačné práce v obytných budovách
45315000 Elektroinštalácie kúrenia a iných elektrických zariadení v budovách
71631300 Technická inšpekcia budov
71356100 Technická kontrola
II.2.3)

Miesto vykonania
Kód NUTS: SK031 Žilinský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš.
Nachádza sa na parcelách v KNC: č. 352/15, 352/21 katastrálne územie Demänová.

II.2.4)

Opis obstarávania:
Predmetom verejného obstarávania je realizácia diela podľa realizačnej projektovej dokumentácie. Stavba bude
realizovaná v jednej časovej etape a bude tvoriť jeden realizačný celok na základe stavebného povolenia v
súlade so Stavebným zákonom.
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy jestvujúcich objektov v areáli AOS v Liptovskom Mikuláši pre potreby
zníženia energetickej náročnosti objektov. Jedná sa o SO15 UZJ, SO21 Kotolňa. Stavebný objekt SO15
bude vykurovaný kotolňou, ktorá bude umiestnená v SO21. Týmto spôsobom bude zabezpečená aj dodávka
TUV. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky..
Podrobnejšie v projektovej dokumentácii a stavebnom povolení, ktoré sú súčasťou týchto súťažných podkladov,

II.2.5)

Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena

II.2.6)

Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 2 317 300.00 EUR

II.2.7)

Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie

II.2.10)

Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie

II.2.11)

Informácie o opciách
Opcie: nie

II.2.13)

Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:
Operačný program kvalita životného prostredia 4.3.1 Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2018-48 Zníženie
energetickej náročnosti AOS: SO 02 - Veliteľská budova NFP310040V615

II.2.14)

Doplňujúce informácie
Vzhľadom na skutočnosť, že predmet zákazky bude financovaný z fondov Európskej únie, verejný obstarávateľ
prijme ponuku a uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom po overení procesu verejného obstarávania
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Riadiacim orgánom. V prípade, ak overenie procesu verejného obstarávania bude so záporným výsledkom,
verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo toto zadávanie zákazky zrušiť.
Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie
III.1)
Podmienky účasti
III.1.1)

Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do
živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť hospodársky subjekt, ktorý spĺňa taxatívne určené podmienky
účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona,
dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona.
V prípade preukázania splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm.
e) zákona výpisom z Obchodného registra Slovenskej republiky alebo výpisom zo Živnostenského registra
Slovenskej republiky, záujemca/uchádzač nie je povinný v zmysle § 32 ods. 3 zákona tieto doklady predkladať
verejnému obstarávateľovi, a to z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy.
V prípade preukázania splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm.
a) zákona výpisom z registra trestov, záujemca/uchádzač nie je povinný v zmysle § 32 ods. 3 zákona tieto
doklady predkladať verejnému obstarávateľovi, a to z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej
správy, je však povinný verejnému obstarávateľovi poskytnúť údaje ohľadne fyzickej osoby (ako uchádzača
resp. inej osoby, člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu a/alebo prokuristu) potrebné na vyžiadanie
výpisu z registra trestov prostredníctvom portáluwww.oversi.gov.sk v nasledovnom rozsahu:-meno, priezvisko,
rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, prípadne
prezývku osoby, ktorej sa žiadosť týka: dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého
pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia, štátne občianstvo, pohlavie, meno, priezvisko a
rodné priezvisko rodičov. Údaje potrebné pre vyžiadanie výpisu z registra trestov právnickej osoby si verejný
obstarávateľ si vyhľadá v ponuke uchádzača (jeho identifikácii) a skontroluje v obchodnom registri.
V prípade preukázania splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm.
b) a c) zákona, záujemca/uchádzač nie je povinný v zmysle § 32 ods. 3 zákona tieto doklady predkladať
verejnému obstarávateľovi, a to z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy. Verejný
obstarávateľ použije informačný systém finančnej správy, informačný systém sociálnej poisťovne a informačný
systém zdravotnej poisťovne.
Ak je uchádzač zapísaný v z zozname hospodárskych subjektov, vedený úradom pre verejné obstarávanie,
doklad podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č 343/2015 o verejnom obstarávaní sa nevyžaduje. Hospodársky
subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym
dokumentom podľa § 39 ods. 1 zákona, z ktorého musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom, obsahom aj
spôsobom spĺňa podmienky účasti. Preukazovanie podmienok účasti je voči verejnému obstarávateľovi účinné
aj spôsobom podľa § 152 ods. 4 zákona.
Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa zákona nie je povinný v procese verejného
obstarávania predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 zákona. Verejný obstarávateľ pri vyžadovaní dokladov bude
postupovať v súlade so všeobecným metodickým usmernením UVO číslo 11/2019. Verejný obstarávateľ uzná
rovnocenný zápis, ako je zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa zákona, alebo potvrdenie o zápise
vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo
verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ príjme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.

III.1.2)

Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
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III.1.3)

Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu

III.2)

Podmienky týkajúce sa zákazky

III.2.3)

Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

12 / 14

Oddiel IV: Postup
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Druh postupu
Verejná súťaž

IV.1.3)

Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme

IV.1.8)

Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno

IV.2)

Administratívne informácie

IV.2.2)

Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 12/05/2021
Miestny čas: 09:00

IV.2.3)

Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom

IV.2.4)

Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina

IV.2.6)

Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30/11/2021

IV.2.7)

Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 12/05/2021
Miestny čas: 10:00
Miesto:
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Demänová 393 (veliteľská budova 031 01
Liptovský Mikuláš, Slovenská republika, piate poschodie, miestnosť číslo 514.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:
Informácie sú uvedené v súťažných podkladoch v časti A1 Pokyny pre uchádzačov v bode 22. Otváranie ponúk.

Oddiel VI: Doplnkové informácie
VI.1)
Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)

Informácie o elektronickom riadení práce
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby

VI.3)

Doplňujúce informácie:
Bude sa postupovať podľa § 66 ods.7 v nadväznosti s § 55 ods.1 ZVO (vyhodnocovať sa bude uchádzač
na prvom mieste). Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne,
prostredníctvom elektronických prostriedkov v zmysle § 20 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Komunikácia vrátane doručovania pre účely tohto verejného obstarávania sa bude uskutočňovať spôsobom
určeným funkcionalitou elektronického nástroja eZakazky na portáli www.ezakazky.sk. Súťažné podklady budú
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každému záujemcovi k dispozícii na komunikačnom elektronickom portáli www.ezakazky.sk bez obmedzenia.
Spôsob vyžiadania a poskytnutia súťažných podkladov:
a) hospodársky subjekt zadá do internetového vyhľadávača elektronickú adresu www.ezakazky.sk,
b) klikne na názov zákazky,
c) klikne na Žiadosť o účasť/o súťažné podklady,
d) prihlási sa do systému nasledovným spôsobom:
d1) ak už hospodársky subjekt má v systéme zriadené konto prihlási sa priamo svojimi, už poskytnutými
prihlasovacími údajmi (v prípade zabudnutých prihlasovacích údajov zvolí možnosť zaslania prihlasovacích
údajov elektronicky na elektronickú adresu), alebo prostredníctvom elektronického ID;
d2) ak ešte hospodársky subjekt nemá zriadené konto v systéme, klikne na Registrácia a postupuje podľa
pokynov uvedených pre registráciu v systéme priamo na internetovej stránke www.ezakazky.sk. Záujemcovi
budú sprístupnené súťažné podklady a všetky ďalšie dokumenty súvisiace so súťažnými podkladmi
určené verejným obstarávateľom pre vypracovanie ponuky v elektronickom systéme na elektronickej
adrese www.ezakazky.sk. V prípade potreby vysvetlenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní,
súťažných podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie alebo iných dokumentov poskytnutých verejným
obstarávateľom môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať dostatočne vopred o ich vysvetlenie priamo
prostredníctvom elektronického systému www.ezakazky.sk. Žiadosť o vysvetlenie musí byť doručená
prostredníctvom elektronického komunikačného portálu www.ezakazky.sk. Žiadosť o vysvetlenie nebude
akceptovaná, ak bude doručená na emailovú adresu kontaktnej osobe verejného obstarávateľa resp. iným
spôsobom. Vyššie uvedený postup platí aj v prípade, ak hospodársky subjekt získa súťažné podklady z
Profilu verejného obstarávateľa alebo iným spôsobom, ak má záujem o vysvetlenie informácií potrebných
na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti. V rámci dodržania princípu
rovnakého zaobchádzania so záujemcami a princípu transparentnosti, verejný obstarávateľ určil vyššie
uvedený spôsob komunikácie, na iný spôsob komunikácie verejný obstarávateľ nebude brať zreteľ ak
verejný obstarávateľ v súťažných podkladov neujasnil iný individuálny spôsob komunikácie v osobitných
prípadoch. Ďalšie podrobnosti ohľadne elektronickej komunikácie je uvedené v súťažných podkladoch. Nakoľko
prevádzkovateľ Vestníka verejného obstarávania vo formulári výzvy na predkladanie ponúk limituje počet
znakov, ktoré je možné vložiť v tomto formulári do polí s textovým atribútom, nie je možné v texte Výzvy uviesť
podrobne podmienky elektronickej komunikácie. Podrobné vymedzenie a určenie doručovania dokladov a
komunikácie so záujemcami a uchádzačmi verejný obstarávateľ uvádza v súťažných podkladoch. Z uvedeného
dôvodu bol v texte Výzvy uvedený iba komunikačný portál a základné pravidlá vyžiadania podkladov či
požiadania o vysvetlenie. Uchádzač vo svojej ponuke predloží splnenie podmienok účasti, čestné vyhlásenia,
požiadavky na predmet zákazky bližšie uvedené v súťažných podkladov a iné dokumenty vyžadované v
súťažných podkladoch. Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak na základe
dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom
obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž. Verejné obstarávanie nie
je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.4)

Postupy preskúmania

VI.4.1)

Orgán zodpovedný za preskúmanie
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Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)

Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)

Dátum odoslania tohto oznámenia:
02/04/2021
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