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VEC: Zákazka s nízkou hodnotou „Oprava strechy Mestskej polície v Žiline na ul. Hollého 11A“
- 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 1, 01131, Žilina

IČO:

00321796

Kontaktná osoba:

Janka Hrankaiová

E-mail:

janka.hrankaiova@zilina.sk

Tel.:

+421417063109

2. Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky sú stavebné práce pri oprave strechy na objekte Mestskej polície v Žiline.
V rámci opravy dôjde ku:
a. kompletnej oprave hydroizolácii, doplnení nových oplechovaní a doplnení vetrania pre zvýšenie odvodu možného kondenzátu v
streche
b. Je nutná dodávateľská predpríprava s riešením, vykreslením a odsúhlasením detailov, dokladovaním technických parametrov
použitých materiálov a technologických predpisov. Je nutne dbať na poznatky zistene a uvedene v predchádzajúcich častiach a
prispôsobiť zvolený hydroizolačný systém danostiam stavby
c. Lokálna demontáž bleskozvodov v mieste prac
d. Vypravenie a oprava nerovnosti pôvodnej hydroizolácie, bubliny, nedoliehajúce pasy a pod.
e. Osadenie 3ks nových samo ťažných pozinkovaných hlavíc priemeru 300mm v rozmiestnení podľa výkresu
f. Oplechovanie hrán prechodu na strmšiu časť pozinkovaným plechom RŠ 150mm. Ako prípona bude slúžiť súčasne
oplechovanie.
g. Oplechovanie hrán pultovej strechy nad sociálnymi zariadeniami
h. Aplikácia hydroizolačnej vrstvy z modifikovaných asfaltových pasov, kotvenie klincami so širokými Pz podložkami do dreveného
podkladu (cez súčasne hydroizolácie) v počte 4ks/m2, pri okrajoch do vzdialenosti 0,5m po 6ks/m2. Počet je podmienený
ťahovou skúškou klincov a musí byť podľa nej upresnený!.
i. Oplechovania nástrešných vetrákov a komína riešiť systémovo podľa technologického predpisu daného asfaltového pasu.
Postupná spätná montáž bleskozvodu. Podložky je potrebne použiť nove napr. PV21bet. Počet podložiek je predbežne
odhadnutý na 120ks
j. Pred realizáciou je nutné :
spracovať dodávateľskú dokumentáciu detailov podľa konkrétneho typu vybratého strešného systému a odsúhlasiť ho so
spracovateľom tohto návrhu a investorom
dohodnúť ostatne podmienky - vyčistenie priestorov, záručne podmienky, pravidelné kontroly a pod.

Strmý sklon strechy

Strmý sklon strechy
a. Opravu hydroizolačnej vrstvy tejto časti navrhujeme riešiť v pôvodnom systéme, „reroofingom“, t.j. ponechaním pôvodných
asfaltových šindľov a aplikáciou novej šindľovej vrstvy.
b. Je nutná dodávateľská predpríprava s riešením, vykreslením a odsúhlasením detailov, dokladovaním technických parametrov
použitých materiálov a technologických predpisov. Je nutne dbať na poznatky zistene a uvedene v predchádzajúcich častiach
a prispôsobiť zvolený hydroizolačný systém danostiam stavby
c. Lokálna demontáž bleskozvodov v mieste prac
d. Odstránenie uvoľnených časti šindľov, očistenie od nánosov a prípadných machov a pod.
e. Odstávajúce šindle je potrebne zarovnať s podkladom priklincovaním, alebo zrezaním odstávajúcich častí, pripadne aj s
pomocou nahriatia
f. Je potrebne otestovať pevnosti kotviacich klincov v pôvodnom podklade.
g. Osadenie nových oplechovanie hrán okapov, lemovaní muriva, komína a pod.
h. pozinkovaným plechom RŠ 150mm, pre komína lemovanie muriva RŠ 400mm. Ako prípona bude slúžiť súčasne oplechovanie.
i. Aplikácia asfaltového šindľa napr. IKO Cambridge Xpress 53, alebo podobného v zmysle technologického predpisu

Poznámky:
Označenie výrobkov konkrétnym obchodným názvom definuje požadovaný stupeň kvality, resp. súbor funkčných a úžitkových
vlastností.
V prípade, ak uchádzač ocení iný výrobok (ekvivalent), ako je uvedený v PD (rozpočte), súčasťou ponuky musia byť doklady kvality
(napr. certifikáty, technické listy....) pôvodných a doklady kvality ocenených materiálov a preukazná tabuľka s porovnaním vlastností.
Ponuka bez uvedených dokladov nemusí byť zaradená do vyhodnotenia verejného obstarávania.
Súčasťou predmetu zákazky je dodanie dokumentácie kvality v počte 2 x sada v nasledovnej podobe:
Základná forma – zoraďovací šanon (veľkosť prispôsobiť charakteru a množstvu dokumentácie). Predná strana bude obsahovať
zoznam odovzdávanej dokumentácie. Jednotlivé dokumenty budú očíslované a zoradené v zmysle zoznamu dokumentácie z prednej
strany. Fotodokumentácia (ak si ju charakter zákazky, alebo objednávateľ vyžaduje) bude dodaná na CD (DVD) nosiči. Dokumentácia
musí obsahovať všetky dokumenty podľa požiadavky objednávateľa. Dokumentácia musí ďalej obsahovať všetky potrebné náležitosti
pre riadne odovzdanie diela, resp. pre potreby vydania kolaudačného rozhodnutia.
V prípade špeciálnych dokumentov je potrebné odsúhlasenie formy, v akej budú dokumenty odovzdané, so zástupcom objednávateľa.
Upozornenie: Iná ako schválená dokumentácia nebude považovaná za odovzdanú a dodávateľovi tak nevzniká právo na vystavenie
faktúry v zmysle rámcovej ZoD, čl.VI bod 1., pokiaľ sa dodávateľ a zhotoviteľ písomne nedohodnú inak.

Typ zákazky: Stavebné práce
CPV:

45261910-6 Opravy striech

3. Podmienky účasti:
1. § 32 ods. 1 písm. e) Doklad o oprávnení podnikať - uskutočňovanie stavebných prác . Nepredkladá uchádzač - Zákon o niektorých
opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon proti byrokracii),
2. § 32 ods. 1 písm. f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike
alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, Nepredkladá uchádzač - overí verejný obstarávateľ

4. Požiadavky na predmet zákazky :
Požiadavky na predmet zákazky sú uvedené v opise predmetu zákazky, návrhu postupu opravy objektu, vo výkaze výmer a návrhu
zmluvy o dielo. Verejný obstarávateľ požaduje odovzdanie zhotoveného diela v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa odovzdania a
prevzatia staveniska.

5. Predpokladaná hodnota zákazky

Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 21 100 Eur bez DPH.

6. Lehota na predkladanie ponúk
Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do: 20.08.2020 , 10:00 hod.

7. Miesto predkladania ponúk
Ponuku doručte v lehote na predkladanie ponúk do elektronického systému www.ezakazky.sk do zákazky „Oprava strechy Mestskej
polície v Žiline na ul. Hollého 11A“. Dokumenty k ponuke vložte do systému v záložke Ponuka. 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.

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

11. Miesto stavebných prác
Mestská polícia, Hollého 11, Žilina

12. Obsah ponuky
1/Krycí list ponuky
2/Návrh ZoD- podpísaný (príloha č.1)
3/ Ocenený VV (príloha č.2)
4/Návrh na plnenie kritérií

13. Doplnujuce informacie
Verejný obstarávateľ nesmie uzatvoriť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného
sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného
predpisu majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
Úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy doručí verejnému obstarávateľovi údaje o všetkých známych subdodávateľoch, ktorí sa budú
podieľať na plnení zmluvy v rozsahu: • Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa: meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum
narodenia. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky v súlade s § 57 zákona o VO platnom
znení. Ďalšie postupy, lehoty, povinnosti a informácie, týkajúce sa tohto verejného obstarávania, ktoré nie sú opísané alebo
špecifikované v tejto výzve na predkladanie ponúk, sa v tomto verejnom obstarávaní riadia príslušnými ustanoveniami zákona o
verejnom obstarávaní v platnom znení a súvisiacimi platnými predpismi účinnými v čase vyhlásenia tohto verejného obstarávania.
DÔVERNOSŤ A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 1 Verejný obstarávateľ počas priebehu tohto prieskumu trhu nebude poskytovať alebo
zverejňovať informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám až do vyhodnotenia ponúk. 2 Informácie,
ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité bez predchádzajúceho súhlasu uchádzača. 3
Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté uchádzačom budú spracovávané a chránené podľa zákona č. 18/2018
Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

S pozdravom
Janka Hrankaiová
+421417063109
Mesto Žilina, referent VO

