Výzva na predkladanie ponúk pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou
spracovaná v zmysle § l 02 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
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Úprava strešného plášt'a Domu smútku v Mojšovej Lúčke
Dom smútku v Mojšovej Lúčke je jednopodlažný objekt. Konštrukciuj_eho strechy
tvorí jednoduchý krov, na ktorom je drevené debnenie s plechovou krytinou. Strešný plášť je
bez tepelnej izolácie. V rámci projektu sa vyrieši úprava strešného plášťa, odvedenie
1
dažďovej vody spred vstupu a úprava obkladu sokla.
Pôvodná plechová krytina sa ponechá, len sa prekontrolujú spojenia plechových
abúľ, prípadne sa odstráni poškodený náter a poškodené miesto sa natrie tmavočervenou~
,farbou na dvakrát.
Existujúci drevený podhľad sa odstráni. Prekontroluje sa stav krokiev, väzníc,
yomúrnic a debnenia pod plechom a celá drevená konštrukcia sa natrie dvojnásobným
náterom Lastanoxom proti hubám a škodcom.
Následne sa zospodu na väznice upevnia drevené hranolčeky 60/80/800mm tiež
dvakrát natrené ochranným náterom. Na hranolčeky sa zhora položí tepelná izolácia
NOBASIL 120mm, medzi hranolčeky tepelná izolácia NOBASIL 80mm, zospodu fixovaná
1
drôtom. Potom sa zospodu na hranolčeky pribije parozábrana "JUTAFOL N" a nakoniec sa!
2.
zhotoví podhľad z drevených hobľovaných dosiek na pero a drážku, ktorý sa natrie
bezfarebným lazúrovacím náterom. V podbíjaní strechy sa vytvoria vetracie štrbiny šírky
,4 0mm a dÍžky 5,0m na prevetrávanie medzery medzi tepelnou izoláciou a debnením podj
plechom. Tieto sa následne prekryjú vetracími pásmi šírky l OOmm zo systému BRAMAC.
v hrebeni strechy sa vytvorí vetracia štrbina pre odvedenie vzduchu šírky 50mm a dÍžky
1
6,40m vyrezaním plechovej krytiny aj debnenia a prekryje sa odvetrávacím pásom IKO
1
~OURVENT MULTI.
V rámci realizácie zákazky sa vyspraví aj poškodená vnútorná hladká omietka.
!Poškodený keramický vonkajší sokel severozápadného rohu na prístavbe sa odstráni,
6 mietka pod ním sa opraví a opatrí sa natieranou hydroizoláciou SIKA a následne sa nalepí
obklad sokla lepidlom FLEXI.
Dažďová voda z plochy pred západným vstupom sa odvedie na terén novým
odvodiiovacím žľabom "ACO Nl OO" v dÍžke 7,0m so spádom 0,5%, ktorý sa osadí do
vyrezanej ryhy v jestvujúcom betóne. Zároveii sa prespádujú priľahlé schody a chodník tak,
aby voda odchádzala od budovy.
Zároveii sa vymaľujú steny celej obradnej miestnosti, použije sa PRIMALEX biely.
'Projektová dokumentácia je k dispozícii k nahliadnutiu : Ing. Marian Cisárik
041/7036230, marian.cisarik@zilina.sk
--r.
- --' 3. jT yp zmluvy: P~nenie bude realizované na základe objednávky.
_
__ ---::-:1
Miesto dodania zákazky: Zilina, k. ú. Mojšová Lúčka, Dom smútku na cintoríne v Mojšovej
4. jLúčke, súpisné číslo 627, na parcele 488/2 o výmere 96m2.

Rozdelenie predmetu zákazky: Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky
5. formou písomnej ponuky. Víťaz je povinný doložiť požadované doklady podľa odst. 10.
_ ~ - tejtovýzvy. _
_ __ _
'6. ~ riantne riešenie: Neumožňuje sa.
7.

Lehota dodania zákazky: 16.7.2012-31.8.2012

Forma predkladania ponúk: písomná. Uchádzač doručí svoju ponuku v zapečatenej obálke
8. dňa 13.07.2012 do 9.00 hod. Cenu uchádzač uvedie v EUR s DPH. Pri zákazke s nízkou
hodno!ou sa súťažné podklady samostatne ne~ydávajú. Opis predmetu zákazky je v prílohe_!_
Podmienky financovania zákazky: Predmet zákazky z rozpočtu mesta Žilina. Verejný
j 9. obstarávate!' neposkytne preddavok. Platba bude realizovaná na základe odovzdávacieho
protokolu do 30 dní po odovzdaní predmetu zákazky.
~
- r~dmienky účasti uchádzačov:
---Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa osobného postavenia uchádzačov :
Doklad o oprávnení poskytovať službu, v ktorom musí byť uvedený predmet podnikania
oprávňujúci uchádzača k poskytovaniu predmetu zákazky. U právnickej osoby je to "Výpis
1z obchodného registra" príslušného Okresného súdu, u fyzickej osoby je to "Živnostenský
:lo. list" vydaný Živnostenským odborom príslušného okresného úradu a iné doklady
preukazujúce odbornú spôsobilosť uchádzača- napr. doklad zápise v profesijnom zozname
vedenom profesijnou organizáciou alebo potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov na
Úrade pre verejné obstarávanie, v ktorom bude zapísané oprávnenie na činnosť podl'a
~redmetu zákazky. Doklad o oprávnení podnikať v obore môže byť aj fotokópia. Úspešný
~chádzač pred podpisom zmluvy musí predložit' doklad, ktorý je originál alebo úradne
overená fotokópia.
· - -VíÍ'az zákazky s nízkou hodn~tou sa zaväzuje:
'n Doručiť obstarávateľovi doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa ods. l O.
· . tejto výzvy v listinnej podobe do 3 pracovných dní od doručenia informácie o úspešnosti
ponuky.
: - Kritériá na hodnotenie ponúk: Najnižšia celková cena za celý predmet zákazky v EUR
·12. sDPH

---·-

13.

Uplynutie lehoty_ viazanosti ponúk: 30.08.201_?.____ _

