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VEC: Zákazka s nízkou hodnotou „Rekonštrukcia ležatého rozvodu vody v Mestskom divadle
v Žiline“
- Výzva na predloženie ponuky

Podľa ustanovenia parag.117 zákona NR SR č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých predpisov zákonov a doplnení niektorých zákonov.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:

Mesto Žilina

Ulica:

Námestie obetí komunizmu č.1, 01131, Žilina

IČO:

00321796

Kontaktná
osoba:

Ing. Roman Osika

E-mail:

roman.osika@zilina.sk

Tel.:

0917990120

2. Opis predmetu zákazky
Zákazka sa bude realizovať v rámci schválenej žiadosti o dotáciu z rozpočtu MF SR na rok 2018 na
účel: Rekonštrukcia ležatého rozvodu vody v Mestskom divadle v Žiline, na kapitálové
výdavky, číslo: MF/014953/2018-442.
Obnova mestského divadla v Žiline, v profesií zdravotechnika spočíva vo výmene ležatých rozvodov
studenej pitnej vody. Nové trasy potrubí budú uložené pod stropom suterénu.
A. Výmena potrubia vodovodu:
Výmena ležatého rozvodu studenej pitnej vody. Pre výmenu ležatých rozvodov studenej pitnej vody
sa potrubie z dôvodu napojenia požiarnych hydrantov zrealizuje z potrubí z ušľachtilej ocele
CrNiMo-oceľ tr.1.4401(DIN EN 10088). Potrubie bude spájané lisovaním pomocou lisovacích spojok
a T- Kusov. Oddelenie úsekov napojenia požiarnej a pitnej vody sa zrealizuje oddeľovacou
armatúrou (spätnými klapkami) proti spätnému prietoku. Požiarne hydranty a ich napojenie na

rozvod pitnej vody sa ponechajú.
B. Rozhranie výmeny rozvodov: pre studenú vodu sa vymení ležatý rozvod od hlavnej
uzatvárajúcej armatúry pri vstupe studenej pitnej vody do objektu.
Na pätu každého stúpacieho potrubia sa osadí nový guľový uzatvárací kohút OVENTROP OPTIBAL
TW s vypúšťaním. Kohút je určený pre potrubia pitnej vody použiteľný do teploty 90 °C pri tlaku 1,0
MPa. Kohút je plnoprietočný, teleso je z bronzu, guľa na uzatváranie je pochrómovaná mosadz bez
kompresného priestoru, zadný priestor gule je preplachovaný. Vypúšťanie je zabezpečené
obojstranným vypúšťaním. Kohút svojou konštrukciou predchádza vzniku a šíreniu baktérie
Legionella.

C. Rozvody vnútorného vodovodu: je potrebné chrániť proti orosovaniu a tepelným stratám
tepelnoizolačnými trubicami TUBOLIT / MIRELON. Izolácia ležatého rozvodu bude izolovaná izoláciou
z minerálnych vlákien NOBASIL KPS 041 ALuR so samolepiacim spojom a hliníkovou fóliou.
Ležaté potrubia studenej pitnej vody sa zaizolujú izoláciou hrúbky min 20mm, alternatívne gumový
granulát.

D. Práce po skočené montáže:
Po skončení montáže sa musí vnútorný vodovod ešte pred napojením na verejný vodovod prezrieť
a tlakovo odskúšať. O prehliadke a tlakovej skúške sa vypracuje zápis.
Typ zákazky: Stavebné práce
CPV:

45231300-8 Stavebné práce na stavbe potrubných vedení vody a kanalizácie

3. Podmienky účasti:
Doklad o oprávnení podnikať (uskutočňovanie stavebných prác), nepredkladá uchádzač.

4. Požiadavky na predmet zákazky :
Požiadavky na predmet zákazky v súlade so Zmluvou o dielo, lehota dodania do 60 kalendárnych dní
v zmysle zmluvy o dielo.

5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 12 164.31 Eur bez DPH.

6. Lehota na predkladanie ponúk
Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do: 31.01.2019 , 10:00 hod.

7. Miesto predkladania ponúk
Ponuku doručte v lehote na predkladanie ponúk do elektronického systému www.ezakazky.sk do

Ponuku doručte v lehote na predkladanie ponúk do elektronického systému www.ezakazky.sk do
zákazky „Rekonštrukcia ležatého rozvodu vody v Mestskom divadle v Žiline“. Dokumenty k ponuke
vložte do systému v záložke Odoslanie ponuky. V elektronickom systéme vyplňte Návrh na plnenie
kritérií. Pre odoslanie kliknite na Odoslať ponuku.

8. Jazyk ponuky
Slovenský jazyk

9. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritérium na vyhodnotenie ponúk bude celková cena s DPH. Úspešnou ponukou sa stane ponuka
uchádzača, ktorého ponuka nebola vylúčená, a ktorého ponuka bude najnižšia. V celkovej cene za
predmet zákazky budú zahrnuté všetky náklady uchádzača.

9. Typ zmluvy a trvanie zmluvy
Verejný obstarávateľ uzatvorí s úspešným uchádzačom právny vzťah v zmysle podmienok
uvedených v tejto výzve.

10. Miesto stavebných prác
Mestské divadlo Žilina, Horný Val 3, Žilina 010 01

11. Obsah ponuky
1. Ocenený výkaz výmer, verejný obstarávateľ požaduje dokument naskenovať a vložiť do ponuky 2.
Uchádzačom podpísaná Zmluva o dielo, verejný obstarávateľ požaduje dokument naskenovať a
vložiť do ponuky

12. Doplnujuce informacie

S pozdravom
Roman Osika
+421917990120
Mesto Žilina, vedúci oddelenia verejného obstarávania

