OBEC ČACHTICE
MALINOVSKÉHO 769, 916 21 ČACHTICE
v Čachticiach, dňa:

Zn.: ............................
Vybavuje: Bc. Radovan Morávek

15.10.2013

Výzva
na predloženie cenovej ponuky
formou prieskumu trhu
Obec Čachtice zastúpená starostkou obce v súlade so zákonom 25/2006 Z.z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako verejný obstarávateľ
podľa § 6 odst.1 písmeno b, predkladá v súlade s §4 odst.1 a 5, §102 v rámci prieskumu trhu
na zadanie zákazky:
„Rekonštrukcia strechy na budove
MŠ a ZUŠ Čachtice – 1.etapa“
výzvu na predloženie cenovej ponuky
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Obec Čachtice
IČO:
00311464
Sídlo:
Malinovského 769
916 21 Čachtice
Tel.:
032/740 10 24(21)
e-mail:
obec@cachtice.sk, su@cachtice.sk
web:
www.cachtice.sk
2. Predmet zákazky:
a) Realizácia 1.etapy rekonštrukcie valbovej strechy na budove ZUŠ Čachtice,
pričom práce je potrebné realizovať v nasledujúcom rozsahu a špecifikácii:
 MATERIÁL STREŠNEJ KRYTINY:
Strešná krytina z oceľového alebo
hliníkového plechu - trapéz, tvarovaná za studena (prípustná je materiálová
alternatíva s rovnakými alebo lepšími fyzikálnymi a stavebno-technickými
vlastnosťami), farbu (v rámci základných farebných odtieňov) upresní
investor pri zadaní objednávky, resp. podpise zmluvy o dielo.
 POLOŽKOVÝ VÝKAZ MATERIÁLU:

Plocha strechy (strešnej krytiny) vrátane prekrytia

Hrebenáč

Snehové zábrany (alt. zachytávače)

Kotvenie bleskozvodu (mimo kotvenia na korýtka)

Oplechovanie komínov

Oplechovanie strešných okien

Difúzna fólia

Farmárske skrutky
cca

Klince
cca

Strešné laty (namorené) 40 x 45 mm

1185 m2
90 m
140 ks
120 ks
6 ks
6 ks
1350 m2
12000ks
110 kg
9200 m

Uvedený položkový výkaz neobsahuje niektoré doplnkové časti kompletného
systému strešnej krytiny (napr. ukončenie hrebenáča, odkvapové a hrebeňové
tesnenia, vetracie mriežky, ochranné rímsové pásy, spotrebný materiál a pod.),
ktoré je však uchádzač povinný zahrnúť do výslednej cenovej ponuky t.j.
uchádzač je povinný naceniť a v prípade uspenia ponuky tiež zrealizovať
kompletný systém strešnej krytiny.
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Cenová ponuka musí byť vrátane demontáže starej a kompletnej montáže
novej krytiny, ako i odvozu a zneškodnenia vzniknutého odpadu a vyčistenia
staveniska po zrealizovaní prác.
Zjednodušený pôdorys predmetnej strechy je prílohou tejto výzvy.
b) Poskytnutie stavebných výrobkov a prác, ktoré nie sú uvedené v bode 2. odst. a) a
ktoré uchádzač zistí a vyšpecifikuje na základe priloženej projektovej
dokumentácie prípadne miestnej obhliadky nacení zvlášť
3. Dalšie požiadavky verejného obstarávateľa:
a) Zdroj finančných prostriedkov:
Verejný obstarávateľ bude predmet zákazky financovať z rozpočtu obce v roku
2013 bezhotovostným platobným stykom po dodaní tovaru, na základe
predloženej faktúry. Súčasťou predloženej faktúry bude preberací protokol, atesty,
certifikáty a vyhlásenia zhody použitých materiálov, revízna správa bleskozvodu
(v prípade, že tento bude dotknutý prebiehajúcimi prácami). Preberací protokol
bude podpísaný objednávateľom s kladným verdiktom. Splatnosť faktúr do 60 dní
po doručení.
b) Miesto a termín uskutočnenia zákazky:
Základná umelecká škola, ul. Pionierska 348, 916 21 Čachtice
Termín predloženia ponuky: do 12.00 hod dňa 18.10.2013
c) Platnosť ponuky
Uchádzač je svojou ponukou viazaný počas lehoty viazanosti ponúk. Lehota
viazanosti ponúk je verejným obstarávateľom stanovená do 09/2014
d) Ponuka musí obsahovať:
Fotokópia dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať službu alebo doklad o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128
ods.1 zákona o verejnom obstarávaní, alebo čestné vyhlásenie o oprávnení
podnikať podľa predpisov v krajine svojho sídla, ak záujemca/uchádzač nemá
sídlo v Slovenskej republike a krajina sídla nevydáva doklad, resp. rovnocenný
doklad (uvedené postačuje predložiť investorovi pri podpise zmluvy o dielo
v prípade, že uchádzač bude úspešný).
Ponuková cena celkom v EUR s DPH podpísaná štatutárnym orgánom
e) Adresa na doručenie ponúk:
Ponuku je potrebné zaslať elektronickou poštou na nasledujúce adresy:
 obec@cachtice.sk
 su@cachtice.sk
 ondrejka.pablo@gmail.com
 balala.michal@gmail.com
Alebo doručiť v písomnej podobe (zalepená obálka s označením „Rekonštrukcia
strechy nabudove MŠ a ZUŠ Čachtice – 1.etapa“ - ponuka) na Obecný úrad
Čachtice, Malinovského 769, 916 21 Čachtice, 1. Poschodie dvere č. 107 Podateľňa
Náklady spojené s vypracovaním ponuky znáša uchádzač.
Obstarávateľ si vyhradzuje právo na základe predložených ponúk, v prieskume nevybrať ani
jednu z ponúk.

Anna Ištoková
starostka obce
Príloha : zjednodušený pôdorys strechy ZUŠ v Čachticiach
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