MESTO SVÄTÝ JUR
Mestský úrad, Prostredná ul. č. 29, 900 21 Svätý Jur
Č.j.: 586/259/2014/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 Zdravotného strediska Dodávka a montáž ľahkej oceľovej strešnej krytiny.“
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, Hergottova 2.
4. Podrobný opis predmetu zákazky:
Dodávka a montáž ľahkej oceľovej strešnej krytiny na objekte ZS vo Svätom Jure.
Predpokladaná hodnota: 15.000,- € bez DPH.
5. Rozsah predmetu zákazky:
Dodávka a montáž ľahkej oceľovej strešnej krytiny na objekte ZS:
demontáž 73 m polkruhových dažďových žľabov rš. 330 a 41 m kruhových zvodov ϕ
150,
odvoz a zneškodnenie dažďových žľabov a zvodov a drobného stavebného materiálu,
dodávku a montáž tepelnej izolácie s minerálnej vlny hrúbky 150 mm,
dodávku a odbornú montáž 490 m2 fólie,
dodávku a montáž strešných lát vrátane ochranného náteru,
dodávku a výmenu prípadných poškodených časti krovu max10%,
dodávku a odbornú montáž 490 m2 novej krytiny s obojstranne pozinkovaného
oceľového plechu s povrchovou úpravou vo farbe tehlovočervenej,
dodávku a montáž nových dažďových žľabov a zvodov s obojstranne pozinkovaného
oceľového plechu s povrchovou úpravou vo farbe tehlovočervenej,

Telefón
02/44971321

Fax
02/49202388

IČO
00304832

DIČ
2020662138

Bankové spojenie
SK34 0200 0000
0000 0062 4112

Internet
www.svatyjur.sk

E-mail
msu@svatyjur.sk

dodávku a montáž odkvapového lemovania s povrchovou úpravou vo farbe
tehlovočervenej,
omietnutie komína (D 1000mm x Š 550mm x V 1200mm) z plných tehál,
univerzálnou omietkou bez povrchovej úpravy,
oplechovanie atiky 11,5m a komína 0,6m,
bleskozvod, vrátane revíznej správy
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.
6. Možnosť predloženia ponuky na celý predmet zákazky, resp. jeho časť:
Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky.
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 a začatia realizovania predmetu zákazky najneskôr do 4 dní po oznámení
verejným obstarávateľom, t.j. v termíne od 10.4.2014 do 23.4.2014. Dĺžku prác
odporúčame minimalizovať z dôvodu potreby zabezpečenia prevádzky zdravotného
strediska. Odporúčame uvažovať s možnosťou realizovania prác aj počas soboty a nedele.
Presný termín začatia realizovania predmetu zákazky oznámi verejný obstarávateľ
minimálne 4 dni vopred!!!
9. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk do:
a) Dňa 12.03.2014 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 „Strecha ZS“.
d) Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku
10. V ponuke uchádzač predloží
platnosť cenovej ponuky minimálne do 30.05.2014,
plánovaný harmonogram postupu prác,
vyjadrenie, či práce môžu byť realizované počas prevádzky zdravotného strediska.
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.
Uvedené práce odporúčame realizovať mimo prevádzkových časov Zdravotného strediska.
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 odpadu.
Verejný obstarávateľ nevie zabezpečiť:
hygienické a sociálne zariadenie,
skladové priestory a pod.
Termín ukončenia predmetu obstarávania v ponuke uchádzača nemôže byť predĺžený.
Skrátenie termínu sa umožňuje.
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 a nájomcov
objektu Zdravotného strediska o začatí prác a spôsobe prijatia opatrení zo strany nájomcov
objektu počas vykonávania prác na predmete zákazky.
14. Dodávka a montáž ľahkej oceľovej strešnej krytiny na objekte ZS vo Svätom Jure sa
uskutočňuje z dôvodu vykonania nevyhnutných opatrení smerujúcich k eliminácii
azbestocementového rizika, t.j. z dôvodu odstránenia strešnej krytiny z Eternitu.
Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie:
Ing. Roman Šišovič, t.č. 0907 717 754
Podpis osoby zodpovednej za verejné obstarávanie

V Svätom Jure, 05.03.2014

