MESTO SVÄTÝ JUR
Mestský úrad, Prostredná ul. č. 29, 900 21 Svätý Jur

Vaša značka:
Naša značka: 12884/1692/2013

Vybavuje: Ing. R. Šišovič, správne odd. Dňa: 03.10.2013

VEC: Stavebné úpravy objektu Zdravotného strediska - Výmena strešnej krytiny
Prieskum trhu.
Mesto Svätý Jur v zastúpení primátorom mesta Ing. Alexandrom Achbergerom
v súlade so Zákonom 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov § 6 písmeno b, §4 odst.1, §102 Vám zasiela podklady potrebné k predloženiu Vašej
ponuky.
Predmetom obstarávania je:
A/
1/ Poskytnutie stavebných prác (definovanej zákonom č.25/2006 ako zákazka s nízkou
hodnotou) pri akceptovaní platných predpisov pre objekty daného typu v nasledovnom
rozsahu :
Demontáž a likvidácia eternitovej strechy, demontáž a likvidácia strešných lát, oprava,
poprípade výmena poškodených častí krovu (max. 20%), dodávka a montáž fólie, nového
latovania, plne pozinkovanej plechovej strešnej krytiny, dažďových zvodov a žľabov
s povrchovou úpravou v červenej farbe, zateplenie podkrovia minerálnou vlnou hr. 150 mm.
-

povolenie na demontáž vydané príslušným orgánom RÚVZ,
povolenie na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vydané príslušným orgánom
Okresným úradom odbor starostlivosti o ŽP,
demontáž 490 m2 vlnitej eternitovej krytiny,
odvoz a zneškodnenie na skládke nebezpečného odpadu,
demontáž starých strešných lát,
demontáž 73 m polkruhových dažďových žľabov rš. 330 a 41 m kruhových zvodov ϕ
150,
odvoz a zneškodnenie starých strešných lát, dažďových žľabov a zvodov a drobného
stavebného materiálu,
dodávku a odbornú montáž 490 m2 fólie,
dodávku a odbornú montáž 490 m2 novej krytiny s obojstranne pozinkovaného
oceľového plechu s povrchovou úpravou,
dodávku a montáž tepelnej izolácie s minerálnej vlny hrúbky 150 mm,
dodávku a montáž nových dažďových žľabov a zvodov s obojstranne pozinkovaného
oceľového plechu s povrchovou úpravou,
certifikát na strešnú krytinu, dažďové žľaby, zvody a minerálnu vlnu,
platnosť cenovej ponuky,
termín dodávky a realizácie,
záruka minimálne 5 rokov - uchádzač uvedie v ponuke svoju ponuku vo veci záruky.
V cene diela zhotoviteľ zahrnie všetky náklady spojené s vyhotovením diela.
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2/ Poskytnutie tých stavebných prác, ktoré nie sú uvedené v bode 1. a ktoré uchádzač zistí a
vyšpecifikuje na základe miestnej obhliadky, prípadne iným spôsobom ocení zvlášť.
3/ Zdravotné stredisko sa nachádza blízko centra mesta Svätý Jur, v mestskej pamiatkovej
rezervácii. Jeho poloha je priamo viditeľná z ulice. Jedná sa o čiastočne podpivničený objekt
s vyvýšeným prízemím a podkrovím, ktorý slúži ako zdravotné stredisko, lekáreň a ubytovacie
zariadenie. Jestvujúce eternitová strecha je v nevyhovujúcom stave a nespĺňa svoju funkciu.
Kontaktná osoba: Ing. Roman Šišovič 0907 717 754.
B/ v ponuke uchádzač predloží :
1. požiadavky na obstarávateľa.
Miesto stavby
:
Termín predloženia ponuky :
Termín ukončenia prác
:

Svätý Jur, Hergottova č. 2.
do 18. 10. 2013 do 12.00 hod.
29. 11. 2013

C/ Ponuka musí obsahovať :
- celková cena za poskytnutú službu s DPH,
- celková cena za poskytnutú službu bez DPH,
- termín realizácie – dĺžka trvania stavebných prác,
- kópiu dokladu o oprávnení odstraňovať materiály obsahujúcich azbest vydaného
Úradom verejného zdravotníctva SR,
- kópiu dokladu o oprávnení podnikať (OR, ŽR) – vykonávať stavebné práce,
- oprávnenie technika s odbornou spôsobilosťou za realizáciu stavebných prác – priložiť
kópiu oprávnenia s originálom pečiatky,
- zoznam zrealizovaných zákaziek – výmena eternitovej strešnej krytiny s uvedením
objemu prác, objednávateľa a kontaktom na objednávateľa.
Predpokladaný termín oznámenia výsledku prieskumu : 31. 10. 2013.
Verejný obstarávateľ predpokladá termín ukončenia predmetu obstarávania : 29. 11. 2013.
Verejný obstarávateľ neposkytuje finančnú zálohu.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zadržať 10% z ceny diela bez DPH do termínu,
odstránenia vád a nedorobkov zistených pri odovzdávaní diela, o odstránení vád a nedorobkov
bude spísaný záznam.
Uplynutie lehoty na predloženie ponúk

:

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:

18. 10. 2013 do 12.00 hod.
Mesto Svätý Jur
Mestský úrad Svätý Jur
Prostredná 29
900 21 Svätý Jur

Predloženie ponuky :
Ponuku je možné predložiť do termínu 18.10.2013 do 12.00 hod. nižšie uvedeným spôsobom:
a) Uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu, ktorý musí obsahovať nasledovné údaje :
- adresu uchádzača (názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta
podnikania),
- označenie heslom Neotvárať „Strecha ZS“
Ďalšie informácie od obstarávateľ je možné získať v úradných hodinách od 8.00 hod.
do 16.00 hod., alebo na základe vopred dohodnutého termínu.

Prieskum sa uskutočňuje z dôvodu nutnosti zabezpečenia hygienických podmienok pre
prevádzku ZS v súlade s platnou legislatívou a príslušnými predpismi. Náklady spojené
s vypracovaním ponuky znáša uchádzač.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na základe predložených ponúk, v prieskume
nevybrať ani jednu z ponúk.

S pozdravom

Ing. Alexander ACHBERGER
primátor mesta

