VÝZVA ZŠ Vrutocká ZŠ Vrútocká

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
na zákazku s nízkou hodnotou
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov na :
Sanácia suterénu proti vlhkosti
1) Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Základná škola Vrútocká
Sídlo:
Vrútocká ul. č. 58
PSČ :
821 04 Bratislava
Mesto/obec:
Bratislava
Štát :
Slovenská republika
IČO:
31780831
Kontaktná osoba: RNDr. Darina Bezáková
Telefón: +421 2 43425235, 0901 725 919
e-mail : zsvrutocka@pobox.sk.
2) Typ zmluvy:
Druh zákazky: Stavebné práce
Zmluva o dielo.
3) Miesto a termín dodania:
3.1 Miesto dodania:
Miestom plnenia podľa tejto Zmluvy je objekt Základnej školy na Vrútockej č. 58 v
Bratislave zapísanej na liste vlastníctva č. 4405, okres: Bratislava II, obec: BA-m.č.
Ružinov, k. ú. Ružinov vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava - Ružinov.
3.2 Termín dodania:
30.06.2017-25.08.2017
4) 4.1 Predmet zákazky:
Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: „Sanácia suterénu proti vlhkosti“,
v časti objektu ZŠ Vrútocká, podľa Projektovej dokumentácie uvedenej v prílohe číslo 3
tejto výzvy.
Riešená časť suterénu má obdĺžnikový tvar rozmerov cca 53 x 17,5 m. V suteréne sa
nachádzajú technické miestnosti, učebne, sklady, hygienické zariadenia, garáž, kotolňa
a telocvičňa. Suterén je prístupný vnútorným schodiskom z 1.nadzemného podlažia
a dvernými otvormi z exteriéru v priestore kotolne a garáže.
Exteriér:
Všetky pôvodné vrstvy starej hydroizolácie a ochrannej prímurovky sa odstránia až na
murivo. Nová hydroizolácia sa zrealizuje na murivo suterénu pod úrovňou terénu a aj
v oblasti sokla nad úrovňou terénu. Spôsob realizácie je stanovený v grafickej časti
a technologickom postupe sanácie.
V rámci prác sa bude sanovať aj soklová časť budovy. Odstráni sa časť tepelnej izolácie
sokla a nahradí sa materiálom z extrudovaného polystyrénu s finálnou povrchovou
úpravou. Pri sanácii sokla sa odstráni aj pôvodná omietka, aby bolo možné vytvoriť
okapový nos v styku s zateplením ETICS obvodovej steny školy. Nová tepelná izolácia
suterénneho muriva bude prebiehať až po úroveň danej v projekte. ( min. 300 mm nad
úroveň nového odkvapového chodníka. Pri realizácii je potrebné stanoviť presah
parapetov, ktoré sú v nevyhovujúcom stave. Min. presah parapetov má byť 20 mm.
V prípade potreby je potrebné demontovať parapety a osadiť nové po zateplení sokla.
Navrhnuté je zateplenie styrodurom hr. 40 mm, pod parapetmi styrodurom hr. 20 mm.
Následne sa zrealizuje nový odkvapový chodník a odvodnenie pomocou dažďových
zvodov.
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Spád chodníka min 0,5%. Celkove sa zníži nivelita chodníka a upraví sa terén. V časti sa
zrealizuje nový obrubník a upraví sa plocha terénu. Napojenie ďažďového zvodu sa
zrealizuje do existujúcej šachty.
Interiér:
Sanácia interiéru sa vykoná v rozsahu danom v grafickej časti a technologického
postupu. Sanácia sa zrealizuje odstránením poškodených častí omietok resp. náterov a
realizáciou sanačných systémov. Ako sanácia proti vzlínajúcej vlhkosti je navrhnutá
injektáž muriva.
V rámci sanácie je potrebné odstrániť časť keramických obkladov prípadne keramického
sokla, ktorý sa následne zrealizuje nový.
Pri samotnej sanácii je potrebné správne zrealizovať detaily a dodržiavať technologické
predpisy výrobcov.
5) Podmienky účasti – požadované doklady odbornej spôsobilosti:
5.1. Osobné postavenie:
Uchádzač preukáže, že je oprávnený uskutočňovať stavebné práce, ktoré sú predmetom,
zákazky predložením kópie výpisu z obchodného registra alebo živnostenského listu
a kópie osvedčenia o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho v zmysle zákona NR SR č.
138/ 1992 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov.
Uchádzač musí byť platným držiteľom certifikátu ISO 9001, certifikátu ISO 14001. Musí
byť držitel osvedčenia, resp.certifikátu na spôsobilosť realizovať beztlakové a tlakové
injektáže proti vzlínajúcej vode a sanácie hydroizolačních systémov, ktorý vydala osoba
s autorizáciou WTA alebo osvedčením o absolvovaní školenia WTA.
5.2. Technická alebo odborná spôsobilosť
Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač predložil zoznam troch poskytnutých
stavebných prác za predchádzajúce tri roky rovnakého alebo podobného charakteru
(injektáže, sanácie suterénnych priestorov proti vlhkosti) ako je predmet zákazky s
uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov. Predložený zoznam bude obsahovať aj
stručný opis zákazky, meno a tel. číslo kontaktnej osoby zmluvného partnera/odberateľa.
6) Predpokladaná hodnota zákazky :
Do 68 900,00 € bez DPH
Verejný obstarávateľ nie je platca DPH, hodnotiaci faktor bude konečná cena.
7) Možnosť rozdelenia cenovej ponuky:
Cenovú ponuku nie je možné rozdeliť.
Uchádzač predloží ponuku na dodanie zákazky, tak ako je uvedené v prílohe č. 1 „Návrh
na plnenie kritérií“.
Cena za predmet musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky.
8) Variantné riešenie:
Variantné riešenia sa nepripúšťajú.
9) Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:
V zmysle bodu 3.2.
10) Ohliadka miesta dodania predmetu zákazky
Obhliadku predmetnej budovy je nutné vykonať za účelom zistenia skutkového stavu
a získania potrebných informácii, ktoré sú potrebné na prípravu a spracovanie cenovej
ponuky.
Obhliadka k tejto výzve sa bude konať v termíne 27.03.2017 o 11:00 hod so zrazom pred
vstupom do základnej školy Vrútocká ul. č. 58, Bratislava.
Účasť na obhliadke prosím nahláste vopred e-mailom na adresu
jana.jurkovicova@ruzinov.sk alebo 0908 797 128
Výdavky spojené s obhliadkou znáša v plnej miere záujemca.
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11) Lehota na predkladanie cenových ponúk:
Do 30.03.2017 do 10.00 hod.
Ponuku s vyplnenou prílohou č. 1 a s dokumentami požadovanými v bode 5 je potrebné
doručiť poštou alebo osobne vedeniu školy v zalepenej obálke na adresu: Riaditeľka ZŠ
RNDr. Darina Bezáková, Základná škola Vrútocká č. 58, 821 04 Bratislava.
Označenie obálky: „Cenová ponuka – Sanácia suterénu proti vlhkosti
NEOTVÁRAŤ“
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
Cenová ponuka bude obsahovať celkovú cenu za predmet zákazky v EUR. Ak uchádzač
nie je platca DPH túto skutočnosť výrazne vyznačí.
Cena musí obsahovať všetky náklady spojené s prácami na zákazke.
12) Otváranie ponúk
Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 30.03.2016 o 13:30 hod. v miestnosti č. B1 na adrese
Miestny úrad MČ Bratislava – Ružinov, Mierová 21, Bratislava.
Otváranie obálok s ponukami sa z dôvodu uskutočnenia elektronickej aukcie uskutoční
bez prítomnosti uchádzačov.
13) Zdroj finančných prostriedkov a podmienky financovania
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov zriaďovateľa, formou
bezhotovostného platobného styku. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej
doručenia objednávateľovi. Verejný obstarávateľ preddavok neposkytuje.
14) Elektronická aukcia: áno
Ponuky budú komisionálne vyhodnotené a na základe vyhodnotenia budú uchádzači
vyzvaní k predloženiu nových cenových ponúk v elektronickej aukcii.
15) Kritéria na hodnotenie ponúk
Najnižšia cena v EUR vrátane DPH za dodanie celej zákazky v elektronickej aukcii.
16) Ďalšie informácie:
16.1. Po úplnom vyhodnotení ponúk bude zákazka pokračovať elektronickou aukciou.
16.2 Na účasť v elektronickej aukcii budú vyzvaní (súčasťou bude predložený postup
elektronickej aukcie) všetci uchádzači, ktorí splnili požiadavky verejného obstarávateľa
na predmet zákazky a ktorých ponuky boli vyhodnotené.
16.3. Verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma.
Zmluvu uzatvorí verejný obstarávateľ s uchádzačom, ktorý ponúkne v elektronickej aukcii
najnižšiu cenu.
16.4. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať neprimerane nízku cenu a osloví
ďalších uchádzačov v poradí.
16.5. Lehota viazanosti je do 30.06.2017.
17) Dôvody pre zrušenie použitého postupu zadávania zákazky
Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných
dôvodov:
- nebude predložená ani jedna ponuka,
- ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,
-ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným minimálnym
požiadavkám vo výzve na predkladanie ponúk,
- ponuky prevýšia rozpočtované prostriedky.
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie.
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Prílohy:
1) Návrh na plnenie kritérií
2) Návrh zmluvy o dielo
3) PD – realizačný projekt Sanácia suterénu proti vlhkosti - autor projektu: Ing. M.
Sajtlava PhD, Ing. M. Hajtmaník, spracované december 2016

RNDr. Darina Bezáková
riaditeľka
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Príloha č. 1

Návrh na plnenie kritérií

Verejný obstarávateľ: Základná škola Vrútocká ul. č. 58, 821 04 Bratislava
Názov predmetu zákazky: Sanácia suterénu proti vlhkosti.

Obchodné meno uchádzača: ............................................................
adresa alebo sídlo uchádzača:............................................................
meno a priezvisko zodpovednej osoby:
e-mailová adresa :
telefonický kontakt:

.............................................
.............................................
.............................................

Návrh na plnenie kritérií:
Celková cena za zhotovenie diela: Sanácia suterénu proti vlhkosti
Cena bez
DPH
DPH
Realizácia
x
x
cena za zhotovenie diela: Sanácia suterénu
proti vlhkosti

Cena s DPH
x

Príloha: Vyplnené zadanie 20161202 – sanácia suterénu proti pôsobeniu vlhkosti
Pozn. Cena musí obsahovať všetky náklady spojené s prácami na zákazke.

V ................................., dňa...............

................................................................................
Podpis štatutárneho zástupcu, pečiatka
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