Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1,01131 , Žilina, IČO: 00321796

Č.s.:

/2019

Žilina 08.11.2019

VEC: Zákazka s nízkou hodnotou: Sanácia plochých striech na ZŠ s MŠ ul. sv.Gorazda, blok F - zápis z vyhodnotenia prieskumu
trhu

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:

Mesto Žilina

Ulica:

Námestie obetí komunizmu 1,01131 , Žilina

IČO:

00321796

Osoba zodpovedná za
obstarávanie:

Ing. Roman Osika

E-mail:

roman.osika@zilina.sk

Tel.:

+421917990120

Kontaktná osoba:

Ing. Miroslav Puškár

E-mail:

miroslav.puskar@zilina.sk

Tel.:

+421915752060

2. Opis predmetu zákazky
Strecha bloku „F“ na predmetnej ZŠ s MŠ vykazuje lokálne nedostatky v hydroizolačnej aj tepelnotechnickej oblasti a je potrebná jej
sanácia. Návrhy sanácie vychádzajú zo záverov uvedených v projektovej dokumentácii. Orientačná plocha strechy: „F1“ - 177 m2 „F2“
– 526 m2. Postup prác by mal sledovať nasledujúce body:
a) lokálna demontáž bleskozvodov v mieste prác
b) vyspravenie a oprava nerovností pôvodnej hydroizolácie, bubliny, nedoliehajúce pásy a pod.
c) demontáž všetkých oplechovaní
d) odstránenie zvislej hydroizolácie a oplechovania zo zvislých častí atík
e) osadenie tepelnej izolácie strešnej plochy hr. 200mm vo dvoch vrstvách EPS 150 S; súčasné miesta kde stojí voda je potrebné
podsypať keramzitom príslušnej frakcie
f) osadenie geotextílie o plošnej hmotnosti min. 400g/m2 v rohoch na atikách je potrebné geotextíliu zdvojiť; resp. použiť tiež
systémový rohovník
g) osadenie 4ks nových PVC vpustí min. priemeru podľa jestvujúcich
h) oplechovanie atík bude ukončené poplastovaným plechom RŠ 200mm na pozinkovanej pozdĺžnej príponke (upresniť podľa
vybratého hydroizolačného systému a jeho technologického predpisu)
i) aplikácia hydroizolačnej vrstvy z PVC, kotvenie rozpernými kotvami v počte 4ks/m2, pri atikách do vzdialenosti 1,5m po 6ks/m2.
Počet je podmienený výťahovou skúškou kotiev a musí byť podľa nej upresnený! Predpokladané kotvenie je do pórobetónového
panela hr. 240mm cez asfaltové hydroizolačné súvrstvie 15-20mm.
j) zmeny smeru PVC fólie riešiť systémovými uholníkmi z poplastovaného plechu. a) postupná spätná montáž bleskozvodu. Podložky je
potrebné použiť nové napr. PV21bet. Počet podložiek je predbežne odhadnutý na 114ks
k) Pred realizáciou je nutné : · spracovať dodávateľskú dokumentáciu detailov podľa konkrétneho typu vybratého strešného systému a
odsúhlasiť ho s projektantom a investorom
Viac informácií : zmluvné podmienky, projektová dokumentácia a výkaz výmer.

Typ zákazky: Stavebné práce
CPV:

45000000-7 Stavebné práce

3. Podmienky účasti
§ 32 ods.1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
niektorých predpisov, t. j. uchádzač musí byť oprávnený uskutočňovať stavebné práce na, ktorý predkladá ponuku a nemá uložený
zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania
alebo obvyklého pobytu. Uchádzač doklady o tom, že je oprávnený uskutočňovať stavebné práce, na ktoré predkladá ponuku a o
zákaze účasti vo verejnom obstarávaní nepredkladá – Zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže
využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Zákon proti byrokracii)

4. Požiadavky na predmet zákazky
Lehota plnenia 30 dní.

5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 44 537.84 Eur bez DPH.

6. Identifikačné údaje záujemcov, ktorí boli oslovení výzvou na predkladanie ponúk alebo sa zaregistrovali do
zákazky
JG-STAVING PLUS s.r.o.
Bystrická 44, 966 81 Žarnovica
Jozef Goral
info@jgstavingplus.sk
LB - VEGA, s. r. o.
Malobytčianska, 014 01 Bytča
Jakubík
jakubikl@stonline.sk
M&T systémy, s.r.o.
Žitná, 010 01 Žilina
mtsystemy@mtsystemy.sk
Stavebná mechanizácia, s.r.o.
Bytčianska 123, 010 03 Žilina
stavmech@stavmech.sk
Stavomat a spol., s.r.o.
013 05 Belá
stavomat@azet.sk

7. Identifikačné údaje uchádzačov, ktorí predložili ponuku a návrh na plnenie kritérií
LB - VEGA, s. r. o.
Malobytčianska, 014 01 Bytča
Jakubík
jakubikl@stonline.sk
Cenová ponuka: 52 863 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.
Stavebná mechanizácia, s.r.o.

Bytčianska 123, 010 03 Žilina
stavmech@stavmech.sk
Cenová ponuka: 55 485,02 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.
Stavomat a spol., s.r.o.
013 05 Belá
stavomat@azet.sk
Cenová ponuka: 54 599,57 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.

8. Úspešný uchádzač
Na základe kritéria najnižšia cena za predmet zákazky bol vyhodnotený ako úspešný uchádzač.
LB - VEGA, s. r. o.
Malobytčianska, 014 01 Bytča
Jakubík
jakubikl@stonline.sk
Cenová ponuka: 52 863 € s DPH za celý predmet zákazky

10. Čestné vyhlásenie o nestrannosti

Ja, Ing. Roman Osika, vyhlasujem na svoju česť, že som pri výbere postupoval nestranne, nemám žiadne aktivity v podnikateľskom
subjekte a nie som členom záujmového združenia, ktorého je podnikateľ členom. Osobné a obchodné údaje získané od
podnikateľského subjektu nezneužijem a protiprávne nepoužijem. Budem zachovávať mlčanlivosť.
Ja, Ing. Radovan Martinček, vyhlasujem na svoju česť, že som pri výbere postupoval nestranne, nemám žiadne aktivity v
podnikateľskom subjekte a nie som členom záujmového združenia, ktorého je podnikateľ členom. Osobné a obchodné údaje získané
od podnikateľského subjektu nezneužijem a protiprávne nepoužijem. Budem zachovávať mlčanlivosť.

Ja, Ing. Miroslav Puškár, vyhlasujem na svoju česť, že som pri výbere postupoval nestranne, nemám žiadne aktivity v podnikateľskom
subjekte a nie som členom záujmového združenia, ktorého je podnikateľ členom. Osobné a obchodné údaje získané od
podnikateľského subjektu nezneužijem a protiprávne nepoužijem. Budem zachovávať mlčanlivosť.

Ing. Miroslav Puškár

Ing. Radovan Martinček

Ing. Roman Osika

