Výzva na predloženie cenovej ponuky
v rámci postupu verejného obstarávania podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
1. Identifikácia obstarávateľa:
Názov organizácie: Letisko Piešťany, a.s.
Zastúpený: Ing. František Varga, výkonný riaditeľ Letiska Piešťany, a.s.
IČO: 36266906
Sídlo organizácie: Žilinská cesta 597/81, 921 01 Piešťany
Kontaktná osoba: Mgr. Peter Hulín
Tel: 0908 764681
e-mail: hulin.peter@trnava-vuc.sk
2. Predmet zákazky:
Obnova denného vodorovného značenia pohybových plôch letiska Piešťany
Číselný kód Spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45233221 – 4 Natieračské práce povrchu vozoviek
3. Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je komplexná obnova vodorovného denného značenia pohybových plôch
letiska Piešťany v zmysle dotknutých ustanovení predpisu EASA ADR (pre jednotlivé značky).
Biela farba na RWY 01/19: prahové značky, postranné značenie, kódové znaky, osové značky,
cieľové značky, vzdialenostné značky.
Celková plocha: 7 061 m2
RFX úprava prahových a osových značiek
Celková plocha: 1 418 m2
Žltá farba + RFX na TWY A,B,C, APRON, vyčkávacie znaky
Celková plocha: 2 909,17 m2
Zelená farba: vodiace čiary na RWY, TWY
Celková plocha: 151 m2
Väčšina prác bude realizovaná v mimo prevádzkovej dobe letiska, v prevádzkovej dobre letiska môže
byť letisko uzatvorené denne v kuse nie viac ako 2 hodiny.
4. Miesto a termín uskutočnenia stavebných prác:
Miesto: Letisko Piešťany, a.s.
Termín ukončenia uskutočnenia stavebných prác: do 15.05.2018
5. Komplexnosť dodávky:
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.
6. Predpokladaná hodnota zákazky: 40.000,00 - Eur bez DPH
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7. Lehota na predkladanie ponúk:
Do 03.05.2018 do 10.00
hod. na e-mailovú adresu: hulin.peter@trnava-vuc.sk
označenú heslom: Obnova denného vodorovného značenia pohybových plôch letiska Piešťany –
cenová ponuka.
8. Podmienky financovania predmetu zákazky:
Predmet zákazky bude financovaný zo zdrojov rozpočtu obstarávateľa. Právo vystaviť konečnú
faktúru po ukončení diela, alebo po ukončení prác k zmluvnému termínu ukončenia prác vzniká
dodávateľovi dňom podpísania zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela. Objednávateľ uhradí
predmetnú faktúru do konca mesiaca november 2018. Dodávateľ zodpovedá za to, že vystavené
faktúry budú spĺňať vyhláškou stanovené náležitosti. V prípade zle vystavenej faktúry má
objednávateľ právo faktúru vrátiť na prepracovanie, počas prepracovania lehota splatnosti faktúry
neplynie a začne plynúť odo dňa doručenia prepracovanej faktúry.
9. Podmienky účasti uchádzačov:
Osobné postavenie uchádzačov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijného
alebo obchodného registra
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti:
Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia uvedenú v § 32 ods. 1
písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov – je oprávnený uskutočňovať stavebné práce, ktoré
zodpovedajú predmetu zákazky.
Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa technickej alebo odbornej spôsobilosti
Uchádzač splní túto podmienku ak bude oprávnený podľa § 45 ods. 1 písm. e) zákona o civilnom
letectve č. 143/98 Z.z. v znení neskorších zmien a metodického pokynu LÚ SR č. 1/2010,
vykonávať iné podnikanie v civilnom letectve, t.j. bude oprávnený na vykonávanie údržby
pohybových plôch letiska.
Uchádzač predloží platné povolenie DÚ, v ktorom sú určené podmienky a rozsah iného podnikania
v letectve v zmysle zákona o Civilnom letectve č.143/98 Zb. a v znení neskorších zmien §45, ods.
1 písm. e) – údržba pohybových plôch letísk.
10. Požiadavky na obsah ponuky:
1. Identifikačné údaje uchádzača
2. Cenová ponuka uchádzača – návrh na plnenie stanoveného kritéria
3. Návrh zmluvy o dielo podľa prílohy č. 2 podpísanú uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom
alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať
v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch.
4. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti v bode 9.
Všetky doklady musia byť predložené v štátnom jazyku. Pre účely cenovej ponuky postačuje
predložiť fotokópie požadovaných dokladov. Originály dokladov alebo ich úradne osvedčené
kópie predloží obstarávateľovi úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy.
11. Kritéria na hodnotenie ponúk:
najnižšia celková cena za predmet zákazky v Eur s DPH
(ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie to v ponuke)
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13. Ďalšie informácie:
a) obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky aj vtedy, ak sa zmenili
okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie;
b) obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak nebudú
zodpovedať finančným možnostiam obstarávateľa;
c) najnižšia celková cena v Eur, ktorú ponúkne uchádzač, sa považuje za maximálnu a obsahuje
rozsah všetkých nákladov uchádzača súvisiacich s realizáciou predmetu zákazky. Žiadne
dodatočné náklady, ktoré sa vyskytnú na strane úspešného uchádzača, obstarávateľ nebude
akceptovať.
V Piešťanoch, dňa 24.04.2018
v. r.
Ing. František Varga
výkonný riaditeľ Letiska Piešťany, a.s.
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Príloha č.1
CENOVÁ PONUKA
Predmet obstarávania: Obnova denného vodorovného značenia pohybových plôch letiska Piešťany
Uchádzač:
Identifikačné údaje uchádzača:
Názov:

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

Adresa:

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

IČO:

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

Telefón

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

Zoznam položiek

Celková cena bez
DPH v Eur

DPH v Eur

Celková cena
s DPH v Eur

Cena za celý predmet zákazky

Cena obsahuje všetky náklady spojené s uskutočnením stavebných prác.
(ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie to v ponuke)

V ................................, dňa .....................

.................................................................
podpis a pečiatka uchádzača
(v súlade so zápisom v obchodnom
registri, resp. v živnostenskom registri)

Strana 4 z 10

Príloha č. 2: Návrh zmluvy o dielo
Zmluva o dielo
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
(Obchodný zákonník)
č. Z/PZY/ . . . . . ./2013
Článok I.
Zmluvné strany
Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
Právna forma:
Štatutárny orgán:
Členovia oprávnení k
podpisom zmlúv:
Zástupca vo veciach
organizačno–technických:
IČO:
DIČ :
IČ pre DPH:
Bankové spojenie:
číslo účtu vo forme IBAN:
Zápis v obchodnom registri:
(ďalej len „objednávateľ“)

Letisko Piešťany, a.s.
Žilinská cesta 597/81
921 01 Piešťany
akciová spoločnosť
Ing. Anna Mierna
Ing. Otakar Mikyska
Mgr. František Berec

- predseda predstavenstva
- člen predstavenstva
- člen predstavenstva

Ing. Anna Mierna
Ing. Otakar Mikyska
Mgr. František Berec

- predseda predstavenstva
- člen predstavenstva
- člen predstavenstva

Ing. František Varga
- výkonný riaditeľ
36 266 906
2021918514
SK2021918514
Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Piešťany
SK97 5600 0000 005203791001
Okresného súdu Trnava., Oddiel: Sa. Číslo vložky: 10314/T

a
Dodávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
Právna forma:
V zastúpení:
Zástupca vo veciach
organizačno-technických:
IČO:
DIČ:
IČ pre DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu vo forme IBAN:
Zápis v obchodnom registri:
(ďalej len "dodávateľ“)
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Článok II.
VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE
2.1

Práce: Obnova denného vodorovného značenia pohybových plôch letiska Piešťany

2.2

Miesto: Letisko Piešťany, a.s.

2.3

Termín uskutočnenia stavebných prác: do 5 dní odo dňa účinnosti zmluvy o dielo (ak to umožnia
klimatické podmienky); Termín ukončenia uskutočnenia stavebných prác: do 15.05.2018.

Článok III.
PREDMET ZMLUVY
3.1

Predmetom plnenia zmluvy je práca „Obnova denného vodorovného značenia pohybových
plôch letiska Piešťany“.
Dodávateľ sa zaväzuje predmet plnenia zmluvy zhotoviť v dohodnutom termíne podľa bodu 2.3.

3.2

Dodávateľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade s podmienkami leteckého predpisu L 14 – letiská,
I. zväzok, navrhovanie a prevádzkovanie letísk, dodatok 1, k predpisu ustanovenie 3. farby
značiek, znakov a informačných panelov, bod 3.2, písmeno c) a d)

3.3

Rozsah výkonu prác :
Predmetom zmluvy je komplexná obnova vodorovného denného značenia pohybových plôch
letiska Piešťany v zmysle dotknutých ustanovení predpisu EASA ADR (pre jednotlivé značky).
Biela farba na RWY 01/19: prahové značky, postranné značenie, kódové znaky, osové značky,
cieľové značky, vzdialenostné značky.
Celková plocha: 7 061 m2
RFX úprava prahových a osových značiek
Celková plocha: 1 418 m2
Žltá farba + RFX na TWY A,B,C, APRON, vyčkávacie znaky
Celková plocha: 2 909,17 m2
Zelená farba: vodiace čiary na RWY, TWY
Celková plocha: 151 m2
Väčšina prác bude realizovaná v mimo prevádzkovej dobe letiska, v prevádzkovej dobe letiska
môže byť letisko uzatvorené denne v kuse nie viac ako 2 hodiny.
Použitá technológia musí byť aplikovaná iba pri vhodných klimatických podmienkach tak, aby sa
zabezpečila štandardná trvanlivosť vykonaného náteru (suchý povrch, teplota povrchu plochy a
zároveň teplota vzduchu musia byť minimálne 5° C a viac)

3.4

Dodávateľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu
známe technické a kvalitatívne podmienky realizácie diela a že disponuje takými kapacitami
a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné.
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Článok IV.
ČAS PLNENIA
4.1

Termín začatia uskutočnenia stavebných prác je najneskôr do 5 dní odo dňa účinnosti zmluvy
o dielo. Skutočný termín začatia môže byť ovplyvnený klimatickými podmienkami, ktoré musia
zodpovedať minimálnym klimatickým podmienkam podľa podkladov objednávateľa. Termín
ukončenia uskutočňovania stavebných prác je do 15.05.2018.

4.2

Ak dodávateľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ
toto dielo prevziať aj v skoršom termíne.

4.3

Dodávateľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek
udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu diela s dôsledkom na omeškanie.

4.4

V prípade, že dodávateľ z dôvodu dlhotrvajúcich nepriaznivých klimatických podmienok nedodá
dielo v dohodnutom zmluvnom termíne je povinný najneskôr do zmluvného termínu ukončenia
prác odovzdať objednávateľovi tie práce, ktoré vykonal a zároveň odovzdať faktúru za skutočne
vykonané práce.

Článok V.
CENA
5.1

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. III. tejto zmluvy je stanovená dohodou
zmluvných strán v zmysle zákona č.18/1996 Zb. o cenách v znení neskorších predpisov a Vyhlášky
č. 87/96 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách.
DPH bude uvedená samostatne a účtovaná v zmysle zákona č.222/2004 Z. z. v znení neskorších
predpisov.
Cena za dielo bez DPH
…......... EUR
DPH 20%:
...…..... EUR
Cena celkom vrátane DPH:
…......... EUR
(slovom : _____________________________________________ EUR)

5.2 Cena diela je dohodnutá zmluvnými stranami a zahŕňa všetky ďalšie náklady dodávateľa súvisiace so
zabezpečením predmetného diela, t.j. dopravné, administratívne a iné náklady. Dohodnutá cena za
dielo je konečná a meniť je ju možné len so súhlasom oboch zmluvných strán formou písomného
dodatku k tejto zmluve.
Článok VI.
PLATOBNÉ PODMIENKY
6.1 Právo vystaviť konečnú faktúru po ukončení diela, alebo po ukončení prác k zmluvnému termínu
ukončenia prác vzniká dodávateľovi dňom podpísania zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela.
6.2 Objednávateľ sa zaväzuje faktúru uhradiť do 5 dní po jej prijatí objednávateľom. Objednávateľ uhradí
predmetnú faktúru najneskôr do konca mesiaca november 2018.
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6.3 Dodávateľ zodpovedá za to, že vystavené faktúry budú spĺňať vyhláškou stanovené náležitosti.
V prípade zle vystavenej faktúry má objednávateľ právo faktúru vrátiť na prepracovanie, počas
prepracovania lehota splatnosti faktúry neplynie a začne plynúť odo dňa doručenia prepracovanej
faktúry.
Článok VII.
ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY
7.1

Dodávateľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet v čase jeho odovzdania objednávateľovi alebo,
ktoré sa objavia v lehote záručnej doby.

7.2

Záručná doba na vykonané práce je 24 mesiacov odo dňa odovzdania diela podľa bodu 6.1. Na
túto záruku sa nevzťahuje poškodenie denného značenia v dôsledku zimnej údržby vykonávanej
objednávateľom a následným použitím motorových zametacích zariadení s drôtenými kefami,
intenzívnym používaním chemických prípravkov na odstránenie depozitov snehu a ľadu
a v prípade silného zagumovania v dôsledku leteckej, resp. inej prevádzky.

7.3

Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení
v záručnej dobe. Oznámenie vád musí byť podané len písomne a v záručnej dobe. Dodávateľ je
povinný na reklamáciu reagovať do 72 hodín po jej obdržaní a dohodnúť s objednávateľom spôsob
a primeranú lehotu odstránenia vady.

7.4

Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo
požadovať a dodávateľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady.

7.5

Zárukou dodávateľ preberá záväzok, že predmet diela bude počas záručnej doby spôsobilý na
použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v čase svojej životnosti
s prihliadnutím na znenie bodu 7.2.
Článok VIII.
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

8.1

Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh prác vykonávaných dodávateľom nebude rušený
neoprávnenými zásahmi tretích osôb.

8.2

Dodávateľ sa zaväzuje odstrániť škody spôsobené dodávateľom tretej strane na vlastné náklady.

8.3

Dodávateľ bude rešpektovať a podrobí sa počas realizácie diela bezpečnostným opatreniam
a prevádzkovým opatreniam objednávateľa.

8.4

Dodávateľ je povinný dodržiavať pokyny týkajúce sa diela dané mu objednávateľom počas
zhotovovania diela.

8.5

Objednávateľ zabezpečí uzavretie príslušných prevádzkových plôch pre leteckú prevádzku
najmenej v časových blokoch 4 hodiny a viac denne, nepretržite. Konkrétne dni a časové bloky
budú s objednávateľom vopred dohodnuté. Objednávateľ umožní dodávateľovi výkon prác aj
v sobotu a nedeľu.
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8.6

Dodávateľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho
použitia známe, že je po záručnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky. Materiál – farba
(žltá a biela) musia zodpovedať požiadavkám vyjadreným v bode 3.2. Neoddeliteľnou súčasťou
tejto zmluvy sú atesty farby, ktorá bude použitá.

Článok IX.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA
Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas splní dodávateľ odovzdaním diela objednávateľovi na
základe spoločnej fyzickej obhliadky a následnej zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela.

Článok X.
OSTATNÉ USTANOVENIA
10.1

Dodávateľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje
sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.

10.2

Objednávateľ sa zaväzuje riadne a kompletne ukončené práce od dodávateľa prevziať.

Článok XI.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
11.1

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

11.1.1 Táto zmluva nadobúda účinnosť v deň nasledujúci po dni jej zverejnenia, alebo zverejnenia
informácie o jej uzatvorení na web stránke spoločnosti Letisko Piešťany, a.s. (http://www.airportpiestany.sk/sk/)
11.2

Zmluvu možno meniť, alebo upraviť na základe dohody oboch zmluvných strán len formou
písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané štatutárnymi
zástupcami oboch zmluvných strán. Prípadné spory ohľadne zmeny alebo ukončenia zmluvného
vzťahu budú prednostne riešené dohodou zmluvných strán.

11.3

Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka.

11.4

Táto zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po
dve vyhotovenia.

11.5

Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, uzavreli ju zo
slobodnej vôle, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
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V Piešťanoch dňa _________ 2018

V ________________ dňa ______2018

za objednávateľa :

za dodávateľa :

__________________________
Ing. Anna Mierna
predseda predstavenstva

__________________________

__________________________
Ing. Otakar Mikyska
člen predstavenstva

__________________________
Mgr. František Berec
člen predstavenstva
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