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Odvoz a likvidácia odpadu, a. s.,   Ivanská cesta 2 2,   821 04 Bratislava 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z ADÁV ACIE  PODKL ADY 
 
 

Predmet obstarávania : 
 

Oprava strechy v odškvarovni 
v závode Spa ľovňa odpadu, Vl čie hrdlo. 

 
 
 
 

Číslo obstarávania: 11-50-2013 
 
 
 
 
OLO, a.s., nie je verejným obstarávate ľom v zmysle § č. 6 Zákona o verejnom 
obstarávaní č. 25/2006 Z. z. Priebeh obstarávacích konaní je upr avený internými 
pravidlami spolo čnosti a nie postupom pod ľa citovaného zákona o verejnom 
obstarávaní. 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracoval:  Ing. Vladimír Švábík, riaditeľ závodu Spaľovňa odpadu 
 
Bratislava 26. júna 2013 
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ČASŤ 1 - VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE  
 
1 Identifikácia Obstarávate ľa 
 

Obstarávate ľ:  Odvoz a likvidácia odpadu, a.s., v skratke OLO, a.s. 
Ivanská cesta 22 
821 04 Bratislava 

Kontaktná osoba :  Ing. Vladimír Švábík  svabik@olo.sk 
IČO:    00 681 300 
IČ DPH:    SK 2020 318256 
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 482/B 
 
 

2 Predmet obstarávania 
Predmetom obstarávania je vykonanie opravy plochej strechy a stropu v Odškvarovni, 
v OLO, a.s., závod Spaľovňa odpadu, spôsobom a v rozsahu uvedenom v 3. časti 
týchto zadávacích podmienok. 
Podrobné vymedzenie predmetu obstarávania tvorí časť 3. - Opis predmetu 
obstarávania. 
 
Obstarávateľ požaduje, aby jednotliví uchádzači absolvovali osobnú prehliadku 
predmetu obstarávania priamo na mieste jeho dodania. 
Kontaktná osoba Obstarávateľa je Ing. Vladimír Švábík, mobil: + 421 2 918 110 500, 
tel. + 421 2 402 060 11 
 
Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku iba na celý predmet obstarávania. 
 
 

3 Zmluva 
Výsledkom obstarávania bude uzatvorenie Zmluvy o dielo podľa platných predpisov. 
 
 

4 Miesto a termín dodania predmetu obstarávania 
4.1 Miesto dodania: Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. 

závod Spaľovňa odpadu 
Vlčie hrdlo 72 
821 04 Bratislava 

 48o 06´ 27“ N 
 17o 10´ 01“ E 
 

4.2 Termín na dodanie predmetu obstarávania: 
Opravu plochej strechy Odškvarovne bude možné vykonať v dobe od 02.09. do 
30.09.2013. 
Opravu stropu Odškvarovne bude možné vykonať v dobe od 30.09. do 21.10.2013. 
Termín opravy stropu je pevný ale technologicky by oprava mala nasledovať po oprave 
strechy. 
 

5 Obsah ponuky 
Ponuka predložená uchádzačom musí byť rozdelená na dve časti: 
- technická časť 
- ekonomická časť 
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5.1 Technická časť ponuky musí obsahovať tieto dokumenty: 
• kópiu aktuálneho dokladu uchádzača o oprávnení podnikať (výpis z OR), 
• referencie - ročný prehľad uchádzačom uskutočnených diel, ktoré sú podobné 

predmetu obstarávania, uskutočnených za posledných 36 mesiacov. V zozname 
uskutočnených dodávok uchádzač uvedie:  
- názov predmetu plnenia, 
- termín uskutočnenia dodávky predmetu plnenia (mes. / rok), 
- finančný objem predmetu plnenia (EUR), 
- obchodné meno odberateľa a adresu jeho sídla, 
- údaje na kontaktnú osobu odberateľa, potrebné pre overenie si uvedených 

informácií, 
• kópiu poistnej zmluvy uchádzača na krytie prípadných škôd, vyplývajúcich z výkonu 

predmetu obstarávania 
• počet zamestnancov spoločnosti / organizačnej zložky, 
• čestné vyhlásenie uchádzača k podmienkam obstarávania 

- že absolvoval fyzickú obhliadku predmetu obstarávania, 
- že sa oboznámil s predmetom obstarávania a súhlasí s podmienkami 

obstarávania, 
- o pravdivosti a úplnosti skutočnosti uvedených v ponuke, 
- o neúčasti na iných predkladaných ponukách. 

 
5.2 Ekonomická časť ponuky musí obsahovať tieto dokumenty: 

• cenovú ponuku na predmet obstarávania, v členení podľa časti 4 týchto 
zadávacích podkladov, 

• návrh Zmluvy o dielo, vrátane príloh, vypracovaný podľa časti 5 týchto zadávacích 
podkladov. 

 
6 Označenie obalu ponuky 

Uchádzač vloží jednotlivé časti ponuky do nepriehľadnej obálky, ktorá musí byť 
uzatvorená, a označená nasledovnými údajmi: 
- adresu uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta 

podnikania), 
- označenie: „Sú ťaž – neotvára ť“  
- označenie názvu obstarávania: 

„Oprava strechy v odškvarovni“ 
- Číslo obstarávania: 11-50-2013 
- kontaktná osoba uchádzača 
 

7 Miesto a lehota na predkladanie ponuky 
Ponuku je potrebné doručiť do 16.08.2013 do 12,00 hod.  na adresu obstarávateľa 
uvedenú v bode 1. 
 

8 Preskúmanie ponúk 
Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré obsahujú 
náležitosti určené v bode 6 a zároveň zodpovedajú ďalším požiadavkám 
a podmienkam uvedeným v týchto zadávacích podkladoch. 
 

9 Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk 
Úspešnému uchádzačovi bude doručené oznámenie, že jeho ponuka bola prijatá 
a bude vyzvaný k rokovaniu o uzatvorení Zmluvy o dielo. 
Ostatným uchádzačom, ktorých ponuky boli vyhodnocované, bude doručené 
oznámenie o neúspešnosti ich ponúk. 
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Obstarávate ľ si vyhradzuje právo obstarávacie konanie zruši ť resp. nevybra ť 
žiadnu z predložených ponúk. 
 

10 Uzavretie zmluvy 
10.1 Pred uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom budú vzájomne prerokované 

obchodné podmienky Zmluvy o dielo. 
 
10.2 Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 21.10.2013. 
 
10.3 Ponuky uchádzačov, ani ich časti sa nepoužijú bez súhlasu uchádzačov. 
 
 
ČASŤ 2 - KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK 
 
2.1 Kritériom na vyhodnotenie ponúk je optimálne splnenie požiadaviek uvedených v 

technickej časti ponuky a nižšia cena za dodanie predmetu obstarávania vyjadrená 
v eurách, s uvedením ceny bez DPH, vypočítaná podľa Tabuľky č. 1. 

 
2.2 Poradie uchádzačov sa určí porovnaním referencií zúčastnených a výšky navrhnutých 

ponukových cien za dodanie predmetu obstarávania, vyjadrených v eurách bez DPH 
uvedených v jednotlivých ponukách uchádzačov. Úspešný bude ten uchádzač, ktorý 
splní požadované technické požiadavky a ponúkne za dodanie predmetu obstarávania 
najnižšiu cenu. 

 
 
ČASŤ 3 - OPIS PREDMETU OBSTARÁVANIA 

 
Predmetom obstarávania je oprava plochej, obrátenej pochôdznej strechy a oprava 
stropu objektu Odškvarovňa v závode Spaľovňa odpadu. 
Technologicky by oprava stropu mala nasledovať po oprave strechy. 
 

3.1 Strecha a strop Odškvarovne 
 
Poškodená plochá, obrátená pochôdzna strecha objektu Odškvarovňa je vo výške 
+ 11,80 m, celková plocha strechy je cca 485 m2. 
Pochôdzna plochá strecha tvorí pešiu komunikáciu medzi objektom Kotolňa, 
Odškvarovňa a zariadeniami na čistenie spalín z kotlov. 
Cez konštrukciu strechy prechádzajú prvky nosnej oceľovej konštrukcie budovy 
a dažďové vpuste. 
Na streche Odškvarovne sú umiestnené a do nosnej konštrukcie strechy ukotvené 
zariadenia na čistenie spalín vychádzajúce z odškvarovacej linky. 
Jestvujúca strecha má nasledovnú skladbu: 
- pochôdzna vrstva z vymývanej betónovej dlažby 40 x 40 cm, hrúbky 35 mm 
- pružné dilatačné terče 
- geotextília 
- hydroizolácia z gumenej membrány Prelasti 
- nosná konštrukcia strechy 
 
Strop Odškvarovne je vo výške cca +11,47 m, celkový povrch stropu je cca 685 m2. 
Cca 2/3 resp. 455 m2 stropu Odškvarovne sú tvorené omietanými siporexovými 
panelmi a zvyšok cca 1/3 stropu resp. 230 m2 je tvorená trapézovým plechom (celkový 
rozvinutý povrch trapézového plechu predpokladáme cca 400 m2). 
 
Výkres plochej strechy je v prílohe č. 2 
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3.2 Predpokladaný rozsah opravy strechy Odškvarovne  
Oprava poškodenej plochej pochôdznej strechy Odškvarovne zahrňuje minimálne 
nasledovné demontážne, montážne a opravárenské práce, v nasledovnom 
predpokladanom rozsahu a postupe: 
• Postupné rozobratie betónovej dlažby a pružných dilatačných terčov - cca 485 m2 
• Odstránenie jestvujúcej geotextílie a očistenie povrchu jestvujúcej hydroizolácie 

Prelasti - cca 485 m2 
• Prehliadka a posúdenie stavu plochej strechy pred opravou 
• Dodávka a montáž: 

- novej hydroizolačnej fólie s hrúbkou minimálne 1,5 mm – cca 600 m2 (množstvo 
izolácie je stanovené aj s prídavkami na zvislé časti – atiky, pätky 
technologických zariadení a pod.) 

- rohových tvaroviek – cca 200 ks 
- izolácia 6 ks prestupov väčších ako Ø200 mm cez hydroizoláciu vrátane cca 15 

kg zálievky okolo prestupov 
- prípadná oprava dažďových vpustí 
- poplastovaného atikového plechu vrátane detailov – cca 340 m´ 
- klampiarskych prvkov (líšt, rohov, podkladného plechu) – cca 30 m2 
- kotviacich prvkov pre hydroizolačnú fóliu a klampiarske prvky - cca 2500 ks 
- vytmelenia a plechového prekrytia konštrukčných spojov - cca 50 ks 
- novej geotextílie 300 g/m2 – cca 485 m2 
- novej betónovej vymývanej dlažby – cca 10 % resp. 50 m2 

• Postupné uloženie betónovej dlažby a pružných dilatačných terčov - cca 485 m2 
 
3.3 Predpokladaný rozsah opravy stropu Odškvarovne 

Oprava poškodeného stropu Odškvarovne zahrňuje minimálne nasledovné 
demontážne, montážne a opravárenské práce, v nasledovnom predpokladanom 
rozsahu a postupe: 
• Očistenie stropu vysokotlakovou vodou – cca 685 m2 
• Prehliadka a posúdenie stavu stropu pred opravou 
• Omietané siporexové panely - Dodávka a montáž: 

- odstránenie opadávajúcej omietky – cca 45 m2 
- penetrácia hĺbkovým spevňovačom omietok – cca 455 m2 
- omietanie vypadaných miest reprofilačnou maltou – cca 45 m2 
- spevnenie sklotextilnou mriežkou – cca 455 m2 
- omietnutie súvislé – cca 455 m2 
- 2x náter akrylátovou fasádnou farbou RAL 7032 – cca 910 m2 

• Trapézové plechy stropu - Dodávka a montáž: 
- oprava povrchu plechu epoxidovým náterom – cca 29 m2 
- náter povrchu plechu základným náterom na ľahké kovy hrúbky 80 µm – cca 

400 m2 
- náter povrchu plechu syntetickým krycím náterom RAL 7032, hrúbky 80 µm – cca 

400 m2 
 
Skuto čný rozsah opráv plochej strechy a stropu Odškvarovn e bude spresnený 
s Obstarávate ľom po obhliadke strechy po odložení pochôdznej vrst vy strechy 
a po očistení stropu tlakovou vodou a po čas výkonu opráv. 
 

3.4 Do prác uchádza ča – dodávate ľa patrí aj nasledovné vybavenie, montážne a 
prepravné mechanizmy a činnosti: 
• Provizórne lešenie pre bezpečné a kvalitné vykonanie opravy stropu umiestnené na 

mostovom žeriave odškvarovne a zabezpečenie zamestnancov pre prácu vo výške 
• Zdvíhacie a prepravné mechanizmy potrebné pre bezpečné a kvalitné vykonanie 

opravy strechy a stropu odškvarovne 
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• Vybavenie montážneho personálu s náradím pre bezpečné a kvalitné vykonanie 
opravy strechy a stropu odškvarovne 

• Stály technický dozor šéfmontéra uchádzača – dodávateľa počas výkonu prác 
• Uloženie zdemontovaného a nepotrebného materiálu a odpadu na určené miesta 

v areáli závodu. Odvoz a likvidáciu odpadov a ich odvoz na skládku zabezpečí 
Obstarávateľ 

• Vyčistenie pracovísk po opravách 
• Dodanie dodávateľskej dokumentácie v slovenskom jazyku v minimálnom rozsahu: 
• Dodací list na dodané materiály 
• Technické katalógové listy pre dodané materiály 
• Pokyny pre používanie a základnú údržbu dodaných materiálov strechy 
• Odovzdací a preberací protokol na dodaný tovar a protokol o montáži 
• Stanovenie doporučeného rozsahu prípadných potrebných ďalších opráv a 

náhradných dielov. 
 
Oprava plochej strechy a stropu Odškvarovne musí byť vykonaná a dodaná v súlade 
so všetkými platnými právnymi predpismi a technickými normami SR, ktoré sa týkajú 
zhotovenia diela a diela samotného. 
 

 
ČASŤ 4 - SPÔSOB URČENIA CENY 

 
Uchádzačom navrhovaná cena za dodanie požadovaného predmetu obstarávania 
bude stanovená ako cena pevná a bude vyjadrená  v EUR bez DPH. 
Cena za predmet obstarávania bude stanovená dohodou zmluvných strán podľa § 3 
zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF 
SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky 
č.18/1996 Z. z. o cenách. 
 
Cena za predmet obstarávania musí byť uvedená v členení podľa položiek uvedených 
v Tabuľke č. 1. Uchádzač ku každej oceňovanej položke uvedie aj jednotkovú cenu. 
Celková navrhovaná cena za dodanie predmetu zákazky bude stanovená súčtom 
súčinov jednotkových cien a príslušných množstiev jednotlivých položiek.  
Takto vyplnená Tabuľka č. 1. bude tvoriť aj prílohu návrhu Zmluvy o dielo.  
 
Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú 
zmluvnú cenu uvedie bez DPH, pričom do platobných podmienok uvedie informáciu, že 
k navrhovanej cene bude pripočítaná výška DPH v zmysle platnej legislatívy. 
Ak uchádzač platiteľom DPH nie je, uvedie navrhovanú cenu celkom bez DPH 
a v cenovej ponuke uvedie, že nie je platiteľom DPH. 
 
Celková cena podľa súpisu položiek bude zahŕňať všetky náklady a výdavky, ktoré 
môžu súvisieť s úplnou realizáciou dodávky vrátane dopravných nákladov a nákladov 
súvisiacich s dodaním predmetu obstarávania, t. j. licenčné poplatky, poistenie, 
poplatky za vybavenie certifikátov a osvedčení, resp. iných ciel a daní podľa 
INCOTERMS 2000 - DDP. 

 
 
ČASŤ 5 - OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU OBSTARÁVAN IA 
 

Uchádzač vo svojej ponuke predloží návrh ďalších obchodných podmienok (napr. 
požadovaná záloha na uskutočnenie predmetu plnenia, spôsob fakturácie, povinnosti 
objednávateľa a pod.) ktoré budú prerokované pred potvrdením Zmluvy o dielo. 
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ČASŤ 6 - PRÍLOHY 
 
6.1. Príloha č.1 Tabuľka č.1 
6.2 Príloha č.2 Výkres - Strecha odškvarovne +11,800 m 
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6.1 Príloha č.1 Tabuľka č.1 
 

Položky 
v zmysle časti 

č.3 
Popis Jednotka Cena 

6.1 Oprava strechy Odškvarovne v predpokladanom rozsahu 
                                                                                    Cena za práce a materiál celkom  EUR / súbor  

6.2 Oprava stropu Odškvarovne v predpokladanom rozsahu 
                                                                                    Cena za práce a materiál celkom  EUR / súbor  

6.3 Oprava strechy v  odškvarovni                                                                   Cena celkom  EUR  
    
 Cena dodávok a prác nad rámec ponuky - naviac práce:    
 Oprava strechy Odškvarovne   
 Dodávka a uloženie hydroizolačnej fólie s hrúbkou minimálne 1,5 mm EUR / m2  
 Dodávka a montáž poplastovaného atikového plechu vrátane detailov EUR / m´  
 Dodávka a uloženie geotextílie 300 g/m2 EUR / m2  
 Dodávka a uloženie betónovej vymývanej dlažby vrátane pružných dilatačných terčov EUR / m2  
    
 Oprava stropu Odškvarovne   
 Odstránenie opadávajúcej omietky EUR / m2  
 Omietanie vypadaných miest reprofilačnou maltou EUR / m2  
 Oprava povrchu plechu epoxidovým náterom EUR / m2  
 Náter povrchu plechu základným náterom na ľahké kovy hrúbky 80 µm EUR / m2  
 Náter povrchu plechu syntetickým krycím náterom RAL 7032, hrúbky 80 µm EUR / m2  
    
 Technická činnosť konštruktéra, technológa, projektanta EUR / hod  
 Montážne práce šéfmontéra, montéra EUR / hod  
 Doprava osobným automobilom EUR / km  
 Doprava dodávkovým automobilom EUR / km  
 Doprava nákladným automobilom EUR / km  

 
Všetky ceny musia byť uvedené v euro, bez dane z pridanej hodnoty. 


