VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
6070161431
v zmysle §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
Verejný obstarávateľ:
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
Kontaktná osoba:
e-mail: erika.bacsova@spp.sk
tel. číslo:+421-915-851-291
Názov predmetu zákazky:
Vypracovanie projektovej dokumentácie
Opis predmetu zákazky:
Miesto stavby: SPP Banská Bystrica, Havranská ulica č.1
Predmet objednávky:
a) Vypracovanie realizačného projektu stavby podľa prílohy č.3 Sadzobníka Unika v rozsahu:
papierová forma 6 paré, rozpočet v paré 1 a 2, v ostatných paré VV
elektronická forma 3xCD v PDF (na 1. CD rozpočet v xls, na 2. a 3.CD VV v xls), 1xCD v dwg vrátane rozpočtu
a VV v xls
b) Autorský dozor v rozsahu 5 hodín
Projekt bude riešiť rekonštrukciu strechy v dvoch krokoch, v prvom kroku odstránenia príčin zatekania a v druhom kroku
realizovať podhľad rímsy. Povrchová úprava strechy zo strany exteriéru pozostáva zo žľabov a šindľa s asfaltovým
náterom, ktorý je na mnohých miestach deravý. Navrhujeme pôvodnú hydroizoláciu ponechať a realizovať komplexnú
rekonštrukciu strechy novou hydroizolačnou vrstvou Systémom Sikaplan G, t.j. na existujúci šindel sa položí nová
geotextília a nová hydroizolácia, pričom hydroizolácia by bola realizovaná celoplošne i s realizáciou v žľabe, čím by bola
zabezpečená homogénna vrstva zabezpečujúca ochranu objektu pred zatekaním. Stabilitu hydroizolačného povlaku
zabezpečuje jeho prikotvenie k stávajúcemu nosnému podkladu. V druhom kroku sa s podhľadu rímsy demontuje cca 20
m2 podhľadu, zrekonštruuje drevený rošt, následne sa osadia OSB dosky, podkladná vrstva omietky vrátane laminátovej
tkaniny, vrchná omietka a vrchný náter vrátane rímsy
Termín dodania:
a) Realizačný projekt 6 týždňov od podpisu objednávky
b) Autorský dozor počas realizácie (predpoklad 08 – 10/2015)
Kontaktná osoba pre bližšiu informáciu predmetnej zákazky: Pavol Ďurica, +421905711978
Cenu uchádzač uvedie spolu so všetkými nákladmi spojenými so zákazkou v EUR bez DPH
Termín dodania tovaru / poskytnutia služieb / uskutočnenia stavebných prác:
6 týždňov od podpisu objednávky
Miesto dodania PD: SPP, Moldavská 12, Košice
Lehota na predloženie ponúk:
Do 22.7.2015 do 10:00 hod.
Spôsob predloženia ponúk:
e-mail: erika.bacsova@spp.sk
Ďalšie požiadavky:
Akceptácia 100% platby po dodaní tovaru/služby
Lehota splatnosti faktúr 30 dní odo dňa doručenia faktúry

Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia cena
Komunikácia:
Písomne – elektronicky
Doplňujúce informácie:
Uchádzač berie na vedomie, že zmluva (ktorá môže mať formu objednávky), ktorej predmetom bude táto zákazka, môže
byť predmetom sprístupnenia alebo zverejnenia v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a
o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov („Infozákon“).
V zmysle Infozákona sa nesprístupňuje informácia, ktorá je obchodným tajomstvom. V zmysle Infozákona sa
nezverejňujú tie ustanovenia povinne zverejňovanej zmluvy, ktoré obsahujú informáciu, ktorá sa podľa Infozákona
nesprístupňuje; teda, okrem iného, aj obchodné tajomstvo. V prípade, ak uchádzač nesúhlasí so sprístupnením alebo
zverejnením informácie, ktorá tvorí predmet obchodného tajomstva, je povinný verejnému obstarávateľovi túto skutočnosť
písomne oznámiť pred uzatvorením zmluvy spolu s presným vymedzením skutočností tvoriacich predmet obchodného
tajomstva. Uchádzač zároveň súhlasí s tým, že rozhodnutie o zverejnení zmluvy alebo akejkoľvek jej časti prináleží
výlučne verejnému obstarávateľovi.
Dátum zverejnenia:

