MESTO SVÄTÝ JUR
Mestský úrad, Prostredná ul. č. 29, 900 21 Svätý Jur
Č.j.: 2462/390/2014/Šiš

Výzva
na predloženie cenovej ponuky na podlimitnú zákazku zadávanú postupom podľa § 9 ods. 9
zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO) na stavebné práce s názvom:
„Stavebné úpravy objektu Materskej školy – výmena okien.“
Zákazka spĺňa podmienky podľa § 4 ods. 3 písm. a) ZVO.
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Mesto Svätý Jur
IČO
00 304 832
Sídlo:
Prostredná 29, 90021, Svätý Jur
Tel.č:
02/44971321
E-mail: msu@svatyjur.sk
2. Typ zmluvy :
- Na základe zmluvy o dielo a následnej fakturácie za stavebné práce. Zmluva
o dielo bude predložená úspešnému uchádzačovi po doručení informácie
o výsledku vyhodnotenia ponúk.
3. Miesto dodania predmetu zákazky:
- Mesto Svätý Jur, Pezinská 2.
4. Podrobný opis predmetu zákazky:
Stavebné úpravy objektu Materskej školy – výmena drevených okien a dverí, za
minimálne 5 komorové plastové s izolačným dvojsklom (príloha č.1).
Predpokladaná hodnota: 2.500,- € bez DPH.
5. Rozsah predmetu zákazky:
Stavebné úpravy objektu Materskej školy – výmena okien
Demontáž starých drevených okien, dverí a parapetov.
Odvoz a zneškodnenie starých okien, dverí a drobného stavebného materiálu (parapety
vonkajšie a vnútorné, omietka a...) – likvidácia odpadu.
Dopravu nových, minimálne 5 komorových plastových okien, dverí, parapetov a roliet
do Svätého Jura.
Odbornú montáž a nastavenie nových okien, dverí, parapetov a roliet.
Murárske práce, vrátane maľovky nových omietok.
6. Možnosť predloženia ponuky na celý predmet zákazky, resp. jeho časť:
Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky.
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7. Spôsob tvorby ceny.
V cene diela zhotoviteľ zahrnie všetky náklady spojené s vyhotovením diela podľa tejto
zmluvy, vrátane nákladov na obstaranie, vybudovanie, zariadenie staveniska, prevádzku,
údržbu, používanie telefónu a primeraný zisk. Obhliadka objektu sa odporúča a je možná
po telefonickom dohovore s Ing. Šišovičom na telefónnom čísle 0907 717 754.
8. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky :
Lehota dodania predmetu zákazky najneskôr do 50 dní po podpísaní zmluvy. Odporúčame
uvažovať s možnosťou realizovania prác aj počas soboty a nedele.
9. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk do:
a) Dňa 26.02.2014 o 12.00 hod.
b) Doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy a osobne na tej istej
adrese, do podateľne, alebo mailom na msu@svatyjur.sk
c) Označenie heslom „Okná MŠ“.
d) Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku
10. V ponuke uchádzač predloží
Platnosť cenovej ponuky minimálne do 30.03.2014,
v cene diela uchádzač zahrnie všetky náklady spojené s predmetom obstarávania:
a) Ocenenie predmetu zákazky,
b) doklad o oprávnení uskutočňovať predmet zákazky
c) požiadavky na verejného obstarávateľa,
d) celková cena za predmet zákazky s DPH,
e) cena za predmet zákazky bez DPH,
f) cena za uskutočnenie tých prác, ktoré nie sú uvedené a ktoré uchádzač zistí
a vyšpecifikuje na základe miestnej obhliadky prípadne iným spôsobom a toto
ocenenie bude samostatnou prílohou ponuky,
záruku na predmet obstarávania,
plánovaný harmonogram postupu prác,
vyjadrenie, či práce môžu byť realizované počas prevádzky Materskej školy.
Uvedené práce odporúčame realizovať mimo prevádzkových časov Materskej školy.
11. Podmienky k predmetu zákazky:
Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote
splatnosti 14 dní od doručenia faktúry objednávateľovi. Verejný obstarávateľ neposkytuje
preddavok. Uchádzač je povinný najneskôr 3 dni po ukončení prác na predmete zákazky
predložiť verejnému obstarávateľovi správu o postupe prác s dokladmi preukazujúcimi
likvidáciu a uloženie stavebného odpadu.
12. Kritériá na hodnotenie cenových ponúk:
a) Kritéria
1. Najnižšia cena za celý predmet zákazky.
b) Spôsob hodnotenia kritérií,
1. Systém poradový. Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač s najnižšou cenou
za celý predmet zákazky a teda poradovým číslom 1. Poradie uchádzačov bude
stanovené vzostupne od najnižšej ceny za predmet zákazky po najvyššiu.
13. Vybraný uchádzač je povinný pred začatím prác oboznámiť obstarávateľa o začatí prác na
predmete zákazky.

14. Výmena drevených okien a dverí sa uskutočňuje z dôvodu vykonania nevyhnutných
opatrení smerujúcich k ekonomickej prevádzke a k zlepšeniu tepelnej pohody.
Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie:
Ing. Roman Šišovič, t.č. 0907 717 754
Podpis osoby zodpovednej za verejné obstarávanie

V Svätom Jure, 19.02.2014

1.
Farba:
biela
Výplň okien: 2 x 4-16-4, U=1,1
Kovanie:
O ľavé; OS pravé
Rozmer:
1320 x 1370 mm
Materiál:
Plast, min. 5 komorový
Množstvo:
1 ks
Rozširovací profil 60mm bez výstuhy:
1320mm
Roleta plastová: 1 ks

2.
Farba:
biela
Výplň okien: 2 x 4-16-4, U=1,1
Kovanie:
O ľavé; OS pravé
Rozmer:
1320 x 1350 mm
Materiál:
Plast, min. 5 komorový
Množstvo:
1 ks
Rozširovací profil 60mm bez výstuhy:
1320mm
Roleta plastová: 1 ks

3.
Farba:
biela
Výplň okien: 2 x 4-16-4, U=1,1
Kovanie:
O ľavé; OS pravé
Rozmer:
1310 x 1350 mm
Materiál:
Plast, min. 5 komorový
Množstvo:
1 ks
Rozširovací profil 60mm bez výstuhy:
1320mm
Roleta plastová: 1 ks

4.
Farba:
biela
Výplň okien: 2 x 4-16-4, U=1,1
Kovanie:
OS ľavé
Rozmer:
560 x 1100 mm
Materiál:
Plast, min. 5 komorový
Množstvo:
2 ks
Roleta:
0 ks

5.
Farba:
Výplň okien:
Kovanie:
Rozmer:
Materiál:
Množstvo:
Roleta:

biela
2 x 4-16-4, U=1,1
OS pravé
560 x 1100 mm
Plast, min. 5 komorový
1 ks
0 ks

Farba:
Výplň okien:
Kovanie:
Rozmer:
Materiál:
Množstvo:
Roleta:

biela
2 x 4-16-4, U=1,1
O pravé
560 x 1100 mm
Plast, min. 5 komorový
3 ks
0 ks

6.

7.
Farba:
biela
Výplň okien: 2 x 4-16-4, U=1,1
Kovanie:
O ľavé; OS pravé
Rozmer:
1300 x 2080 mm
Materiál:
Plast, min. 5 komorový
Množstvo:
3 ks
Rozširovací profil 60mm bez výstuhy: 1300mm
Balkónová záklopka + madielko: 1 ks
Roleta plastová: 1 ks

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Vnútorný parapet 300mm biely: 1 ks 1380mm
Vnútorný parapet 350mm biely: 2 ks 1400mm
Vnútorný parapet 250mm biely: 6 ks 620mm
Obojstranná plastová krytka: 18 ks
Vonkajší parapet pozink 280mm biely: 3 ks 1320mm
Vonkajší parapet pozink 360mm biely: 3 ks 570mm
Univerzálna plastová krytka: 18 ks

