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Obchodná akadémia
Mladcžnícka 158/5,926 Ol Sereď

Č. 00311120 14/0ASe-l

Výzva na predloženie ponuky
(Zákazka na uskutočnenie stavebných prác podľa § 9 ods. 9 zákona Č. 25/2006 Z. z.

o verejnom obstarávaní - súťažné podklady)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov organizácie: Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď
Zastúpený: Ing. Iveta Belányiová
IČO: 00400238
DIČ: 2021002412
Kontaktná osoba: Katarína Vagundová
Sídlo organizácie: Mládežnícka 158/5, Sereď
Tel: 031/7892016,0911/034754,0908/209206
e-mail: vagundova.katarina@zupa-tt.sk

2. Predmet obstarávania
Výmena vonkajších a vnútorných rozvodov studenej vody.

3. Opis predmetu obstarávania:

• VONKAJŠIE ROZVODY
Výmena rozvodov dimenzie 63 x 3,8 mm v dÍžke cca 100 m a dimenzie 50 x 3 mm v dÍžke cca 50 m.
Vodovodné potrubie je navrhované z rúr PEI00, PNI0.

• VNÚTORNÉ ROZVODY
Výmena rozvodov dimenzie 63 x 3,8 mm v dÍžke cca 100 m a dimenzie 50 x 3 mm v dÍžke cca 60 m.
Vodovodné potrubie je navrhované z rúr PEI OO, PNI O.

Výmena sa týka šiestich sekčných guľových uzáverov na uvedených potrubiach, pričom ich počet môže byť
upresnený priamo pri montáži v závislosti od stavu jednotlivých pripojovacích potrubí. Súčasťou dodávky
stavby je jedna šachta pre osadenie sekčného uzáveru pred budovou ŠVL.

ĎALŠIE PRÁCE
• Na vonkajšie vedenia osadiť signalizačný vodič.
• Výkopové práce.
• Rozbíjanie betónu.
• Tlaková skúška.
• Výsadba trávy.
• Uchytenie potrubia vo vnútri budovy pod stropom.
• Vypustenie a napustenie systému.
• Montáž. Obsypy, zásypy.
• Dezinfekcia potrubia.
• Stavebné úpravy.
• Dopojovanie prípojok na hlavné rozvody vo vnútri.
• Chráničky pri križovaní potrubia s inými sieťami.
• Dodávateľ zodpovedá za poškodenie vedení inžinierskych sietí spôsobené pri výkone prác aje

povinný ich uviesť do pôvodného stavu na vlastné náklady.
• Zakreslenie skutkového stavu do technickej dokumentácie.

e-mail: oasered@oasered.sk tel.:031/789 24 42
031/7892016

fax:031/789 24 42

IČO: 00400238 číslo účtu:
5025322404/0900



Naše číslo: 00311120 14/0ASe-l

4. Miesto a termín dodania:
Miesto: Obchodná akadémia Sereď- areál školy, Mládežnícka 158/5
Termín dodania: 26.2.2014 - 19.3.2014

Obhliadka priestorov pre potreby vypracovania ponuky bude možná dňa 20.2.2014 o 13.30 hod.
Uchádzačom sa odporúča vykonať si obhliadku miesta uskutočnenia prác, aby si sami overili a získali
potrebné informácie na spracovanie cenovej ponuky. Nakoľko nie je spracovaná projektová dokumentácia,
v ktorej by bol stanovený kompletný rozsah predmetu zákazky, cenovú ponuku môže predložiť iba uchádzač,
ktorý vykonal obhliadku predmetu zákazky.
Kontaktná osoba pre obhliadku podľa bodu l.

5. Predpokladaná hodnota zákazky
Do 20.000 € bez DPH

6. Lehota na predkladanie ponúk
Do 24.2.2014 do 9.00 hod. na adresu uvedenú v bode 1 v zalepenej obálke s označením NEOTVARAŤ -
SÚŤAŽ výmena rozvodov vody.
Ponuka predložená po uplynutí lehoty nebude zaradená do hodnotenia.

7. Podmienky účasti uchádzačov
K cenovej ponuke je potrebné priložiť originál alebo kópiu overeného oprávnenia podnikať v požadovanom
predmete činnosti nie staršieho ako 3 mesiace.

Všetky doklady musia byť predložené v úradnom jazyku.

8. Kritéria na hodnotenie ponúk
Najnižšia cena vrátane DPH za celý predmet obstarania. Uchádzačom, ktorí predložia svoje ponuky,
v prípade neúspešnej ponuky, nevzniká žiadny nárok na úhradu nákladov, ktoré im vznikli s prípravou
a doručením ponuky (resp. obhliadkou).

V Seredi, dňa 18.2.2014

OBCHODNA AKADEMIA
Mládežnícka 1589 SERE'"
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Ing. Ive ányiová
riaditeľka školy


