MESTO

PIEŠŤANY

Námestie SNP č. 3, 921 45 Piešťany

č. j. RMM /4177/../2013 - Mo
Vybavuje : Ing. Zuzana Molnárová
033/7765462

v Piešťanoch dňa
27.9.2013

Vec:
Výzva na predkladanie ponúk: „Rekonštrukcia strechy MŠ Ružová ul. v Piešťanoch“
zákazka prostredníctvom elektronickej aukcie
Mesto Piešťany, v zastúpení primátorom mesta Ing. Remom Cicuttom, ako verejný
obstarávateľ v zadaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác:
„Rekonštrukcia strechy MŠ Ružová ul. v Piešťanoch“ Vás vyzýva na predloženie ponuky
prostredníctvom elektronickej aukcie.
Spoločný slovník verejného obstarávania kód CPV 44112400 – Strecha.
Špecifikácia zákazky:
Predmet zákazky je obsiahnutý v prílohe č.1 – výkaz výmer, náčrt pôdorysu strechy, detail
rímsy
Predmet obstarania:
Realizácia výmeny strešnej krytiny o pôdorysnej výmere budovy 752,5 m2 s počtom
strešných strešných zvodov spolu 11ks a 4ks dopojené. Bude použitá hydroizolačná
mPVC strešná fólia o minimálnej hrúbke 1.5 mm. Požadujeme tvaro-miestnu obhliadku
strechy a na jej základe spraviť cenovú ponuku. Na streche je osadených 25 kusov
odvetrávacích komínkov pre odvetranie pôvodnej tepelnej izolácie a odvetranie
kanalizácie.
Celú strešnú konštrukciu zatepliť Polystyrénom EPS 100 Stabil v hrúbke 2 x 50 mm,
pod novú tep. izoláciu položiť separačnú vrstvu a na novú tepelnú izoláciu položiť
textíliu 300g/m2.
Opracovanie detailov okolo komínov /spolu 4ks/, atiku - zvislú plochu fasády obložiť
polystyrénom hr.50mm, textíliou a potiahnuť hydroizolačnou mPVC fóliou
Zachovanie pôvodného bleskozvodu, bleskozvod prispôsobiť novej strešnej krytine,
obaliť držiaky bleskozvodu strešnou fóliou, vypracovať po ukončení rekonštrukcie
strechy platnú revíznu správu na bleskozvod
Rešpektovať jestvujúce káblové vedenie cez strechu, bez jeho porušenia
Predpokladaný začiatok realizácie diela – koniec októba 2013
Požiadavky obstarávateľa:
Na strechu požadujeme min.desať ročnú garanciu. V cene bude zahrnutá taktiež doprava
a všetky súvisiace práce s dodávkou a montážou predmetu zákazky.
Podklady pre nacenenie pozostávajúce z prílohy č.1 Vám budú poskytnuté na vyžiadanie,
resp. pri obhliadke strechy. Bližšie informácie o zákazke Vám poskytne Ing. Zuzana
Molnárová, tel.kontakt: 033/7765462, molnarova@piestany.sk v pracovných dňoch od 8.00
hod. do 14.30 hod.
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Požadujeme cenu stanoviť na základe obhliadky územia /termín obhliadky dohodnúť
telefonicky na vyššie uvedenom tel.čísle/.
(Stavebné práce menovite neuvedené, ale s daným popisom priamo súvisiace a vyplývajúce
z predmetu obstarania a pre ukončenie stavebných prác nevyhnutné, musia byť zahrnuté
v základných položkách ponuky uchádzača. Je neprípustné predpokladať, že popis položiek
neobsahujúci všetky podrobnosti pripúšťa previesť práce nižšej technickej resp. kvalitatívnej
úrovne ako je pre daný účel obvyklé.)
Do ponuky verejný obstarávateľ požaduje zahrnúť:
- všetky náklady spojené s realizáciou diela, odvozom odpadu a jeho uložením na skládku,
taktiež prepravné náklady na prevoz pracovníkov, strojov, materiálu a konštrukcií a ich
presun zo skladu na stavenisko, všetky priame náklady súvisiace so stavbou.
Požiadavky verejného obstarávateľa:
- Stavebník je povinný dodržiavať poriadok a čistotu na stavenisku, skladovanie sypkého
materiálu sa nepovoľuje ako voľne sypané, ale uložené v kontajneroch, resp. priamo ukladané
na dopr. prostriedok. Skladovanie odpadov na stavenisku obmedziť na minimum. So
stavebným odpadom je povinný stavebník nakladať v súlade so zákonom č.223/2001 Zb. o
odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vybúraný odpad je potrebné uložiť na
skládku stavebného odpadu, resp. zabezpečiť vhodné zhodnotenie organizáciou oprávnenou
na uvedenú činnosť. Doklad o uložení odpadu bude predložený investorovi spolu s faktúrou.
- Stavebník je povinný zabezpečiť zníženie negatívnych vplyvov zo stavebných prác na
životné prostredie (zníženie hlučnosti, prašnosti, dodržiavanie nočného kľudu) v súlade
s nariadením vlády 336/2006 Z.z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami
- záruka 10 rokov
- Požadujeme cenu stanoviť na základe obhliadky strechy.
Žiadame Vás najneskôr do 15.10.2013 do 10.00 hod. predložiť:
- výpis z obchodného registra resp. živnostenského registra ( výpis z obchodného registra
resp. živnostenského registra môže uchádzač nahradiť platným potvrdením Úradu verejného
obstarávania, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného
postavenia podľa § 26 ods. 2 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov )
- ponuku ( položkový rozpočet )
- krycí list, ktorý bude obsahovať kontaktné údaje ( adresa, telefón, fax, e-mail )
Upozornenie:
V prípade ak uchádzač nepredloží vyššie uvedené požadované doklady, nebude vyzvaný k
účasti v on-line výberovom konaní.
Vyššie uvedené doklady žiadame predložiť na adresu verejného obstarávateľa v
uzatvorenom obale s heslom „Neotvárať! Súťaž: „Rekonštrukcia strechy MŠ Ružová ul.
v Piešťanoch“ najneskôr do 15.10.2013 do 10.00 hod.
Zadávacie kolo začína od 16.10.2013 od 16.00 hod. a súťažné kolo sa uskutoční dňa
21.10.2013 od 10.00 hod..
Výzva k účasti v on-line výberovom konaní Vám bude zaslaná e-mailom na adresu, ktorú
uvediete vo svojej ponuke ako kontaktnú.
Pre účasť v elektronickom výberovom konaní bude nutné vyplniť prihlášku, ktorú si
budete môcť zobraziť cez výzvu v on-line výberovom konaní. Po vyplnení prihlášky Vám
bude zaslaný desaťmiestny prístupový kľúč, ktorým sa sprístupní e-aukčná sieň – predmetom
on-line výberového konania budú nasledovné položky:
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kód položky
001

názov položky
Rekonštrukcia strechy

merná jednotka
komplet

množstvo
1,00

Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
- najnižšia cena ( vrátane DPH )
V elektronickej aukcii verejný obstarávateľ žiada uvádzať ceny vrátane DPH!
Termín realizácie: Predpokladaná lehota na uskutočnenie stavebných prác zákazky – koniec
októbra 2013 - 16.12.2013.
Najúspešnejší uchádzač, po ukončení e-aukcie, predloží verejnému obstarávateľovi
protokol o účasti vo výberovom konaní potvrdený uchádzačom a tento protokol bude
súčasťou zmluvy o dielo.
V prípade, že nastanú nepriaznivé klimatické podmienky v zimnom období, ktoré by
neumožňovali realizáciu prác a dodávok pri dodržaní technologických postupov v zmysle
príslušných STN, posunie sa na základe dodatku k tejto zmluve termín dokončenia diela o
dobu, počas ktorej nebolo možné objektívne tieto práce a dodávky realizovať.
Verejný obstarávateľ neposkytne zálohu ani preddavok na plnenie zmluvy. Cenu za dielo
uhradí verejný obstarávateľ na základe faktúry a na základe skutočne vykonaných prác po
protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela. Splatnosť faktúr bude 14 dní.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo upraviť termín realizácie stavby, ak ponúknuté
ceny budú vyššie ako plánované finančné prostriedky v rozpočte mesta pre rok 2013 alebo z
dôvodu viazanosti finančných prostriedkov.
Objednávateľ si vyhradzuje právo zadržať zhotoviteľovi sumu vo výške 10% z ceny za dielo
dojednanej v zmluve o dielo do doby protokolárneho odovzdania diela objednávateľovi,
odstránenia prípadných vád a nedorobkov zistených pri preberaní diela objednávateľom, ktoré
budú zapísané v preberacom protokole.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky ak:
- ani jeden uchádzač alebo záujemca nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní,
- nedostal ani jednu ponuku,
- ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám určeným verejným
obstarávateľom,
- ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám verejného obstarávateľa
uvedených vo výzve na predkladanie ponúk,
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie.
Lehota viazanosti ponúk:
31. 12. 2013
Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe
zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať námietky v zmysle zákona č.
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

S pozdravom
Ing. Remo Cicutto, v.r.
primátor mesta Piešťany
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