
Objednávkový formulár
Dokumentácia zákazky č. Z201525600

I.  Všeobecná špecifikácia predmetu zákazky

Kľúčové slová:

Dodávka a montáž plastových okienNázov:

Demontáž, dodávku a montáž okien, dodávku a montáž vnútorných a vonkajších

parapetov, odvoz demontovaného materiálu a stavebnej sute na certifikovanú skládku,

murárske, dodávka a montáž vnútorných horizontálnych žalúzií  a sieťok na okná.

45000000-7 - Stavebné práce; 45421100-5 - Montáž dverí a okien a súvisiacich súčastí;

45214620-2 - Stavebné práce na objektoch výskumných a testovacích zariadení;

60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

CPV:

Stavebná práca; Tovar; SlužbaDruh/y:

2. Služby pozemnej dopravy, vrátane služieb pancierových automobilov a kuriérskych

služieb okrem prepravy poštových zásielok

Kategória služieb:

II.  Funkčná špecifikácia predmetu zákazky

Zákazka zahŕňa demontáž, dodávku a montáž okien, murárske práce (vysprávky) vnútorných a vonkajších ostení.•

Súčasťou je doprava materiálu, odvoz a likvidácia starých okien, vnútorných a vonkajších parapetov, vzniknutého

odpadu a uskladnenie na regulovanú skládku.

•

Prílohe č. 1  nákresy typov okien.•

Technické požiadavky okien:•

- plastové okná bielej farby•

- min. 6 - komorový profilový systém•

- izolačné sklá so súčiniteľom prechodu tepla U=1,0 W/m2 K•

- zasklenie , izolačné dvojsklo 4-16-4•

- kovanie celoobvodové•

- poistka proti chybnej manipulácií pre všetky okná•

- oceľové výstuhy z dôvodu statickej bezpečnosti pre všetky okná•

- vonkajšie parapetné dosky Al  s bielou povrchovou úpravou, vnútorné PVC parapetné dosky bielej

farby

•

- tieniace prvky- vnútorné žalúzie bielej farby s retiazkovým ovládaním•

-    vetranie•

- montáž okenných konštrukcií osadenie difúznych pásiek z oboch strán v zmysle  STN 733134:2014-

02

•

III. Technická  špecifikácia predmetu zákazky

PresneMaximumMinimumJednotkaTechnické vlastnosti

3ksRozmer okna: 1450 x 1430/450/980/mm, Výplň: priehľadné

sklo

3ksSieťka: 1430 x 450 mm

3ksŽalúzie: retiazkové biele   

3ksParapet vonkajší: Al 225 mm

3ksParapet vnútorný: PVC 250 mm

2ksRozmer okna: 1450 x 1430 mm, Výplň: priehľadné

sklo

2ksŽalúzie: retiazkové biele   
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2ksParapet vonkajší: Al 225 mm

2ksParapet vnútorný: PVC 250 mm

5ksRozmer okna: 1130 x 530 mm ,Výplň: priehľadné

sklo

1ksSieťka: 1130x 530 mm

5ksParapet vonkajší: Al 225 mm

5ksParapet vnútorný: PVC 250 mm

Hodnota / charakteristikaTechnické vlastnosti

Názov

IV. Osobitné požiadavky na plnenie

Vrátane dopravy na miesto plnenia.

Vrátane montáže na mieste plnenia.

Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 kalendárnych dní od uzavretia zmluvy.

Povinnosťou zhotoviteľa je zameranie skutočných rozmerov jednotlivých predmetných otvorov pred zadaním do výroby.

Okrem obvyklých preberacích podmienok zhotoviteľ bude dokumentovať kvalitu odovzdaných prác - atestmi alebo

certifikátmi zhotoviteľom zabudovaných výrobkov a tieto kompletne predloží objednávateľovi pri preberacom konaní

stavby.

Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť na vykonanie Diela tovar, materiál a zariadenia, ktoré budú spĺňať kritériá a štandard

požadovaný Objednávateľom.

Požaduje sa realizovať výmenu okien so začatím montážných prác najneskôr 25. kalendárny deň po uzavretí zmluvy o

dielo a ukončením najneskôr 35. kalendárny deň po uzavretí zmluvy diela.

V prípade ak Zhotoviteľ riadne a úplne vykoná Dielo pred dohodnutými termínmi, zaväzuje sa Objednávateľ Dielo

prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

Riadnym a úplným vykonaním Diela podľa Zmluvy a riadnym splnením všetkých záväzkov Zhotoviteľa podľa Zmluvy sa

rozumie odovzdanie diela Objednávateľovi na základe odovzdávacieho Protokolu, ktorý vypracuje Zhotoviteľ.

Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu, a to najneskôr do 3 kalendárnych dní písomne informovať Objednávateľa

o vzniku akejkoľvek skutočnosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Diela, a ktorá by mohla mať vplyv na termíny

vykonania Diela.

Cena za vykonanie Diela je cenou, ktorá je uvedená v tejto Zmluve uzavretej automatizovaným spôsobom v rámci

Elektronického kontraktačného systému a zahŕňa všetky náklady, poplatky a úhrady Zhotoviteľa pri vykonávaní celého

Diela podľa Zmluvy.

Objednávateľ neposkytne preddavok na plnenie zmluvy. Cenu zaplatí Objednávateľ na základe faktúry, vystavenej

Zhotoviteľom po odovzdaní Diela ako celku.

Faktúra bude vyhotovená na základe skutočne vykonaných a Objednávateľom odsúhlasených prác, pričom súpis prác

potvrdený oboma zmluvnými stranami bude neoddeliteľnou súčasťou faktúry. Za Objednávateľa súpis vykonaných prác

potvrdí technický dozor objednávateľa  (TDO).

Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní od dátumu jej preukázateľného doručenia do sídla Objednávateľa. Platba sa

bude realizovať formou bezhotovostného platovného styku.

Za správne vyčíslenie sadzby DPH (dane z pridanej hodnoty) podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v

znení neskorších predpisov zodpovedá Zhotoviteľ v plnom rozsahu.

Záručná doba začína plynúť v deň nasledujúci po dni podpísania odovzdávacieho protokolu a trvá 60 mesiacov.

Počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť odstrániť vady Diela na náklady

Zhotoviteľa v lehote najneskôr do 7 kalendárnych dní odo dňa písomnej alebo e-mailovej reklamácie vady

Objednávateľom Zhotoviteľovi.

Ak Zhotoviteľ neodstráni vady Diela v dohodnutom termíne, alebo neodstráni vady Diela správne, Objednávateľ je

oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zníženie ceny Diela, alebo zabezpečiť odstránenie vád Diela prostredníctvom tretej

osoby, a to na náklady Zhotoviteľa.

Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže Dielo užívať pre jeho vady, za ktoré zodpovedá

Zhotoviteľ. V prípade, že pri odstraňovaní vád došlo k výmene jednotlivých častí za nové, tak pre nové časti Diela začína

plynúť nová záručná doba.
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Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu životného prostredia v

priestoroch realizácie Diela.

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na svoje náklady dopravu všetkých materiálov a dielov, výrobkov, strojov a zariadení a

ich presun do priestorov realizácie Diela.

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť pred poškodením všetky zariadenie Objednávateľa, ktoré sa nachádzajú v priestoroch

realizácie Diela.

Zhotoviteľ je opravnený vykonať Dielo prostredníctvom prípadného subdodávateľa len po prechádzajúcom písomnom

súhlase Objednávateľa.

Zhotoviteľ je povinný dodržiavať čistotu a poriadok, ako aj odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činnosti.

Zhotoviteľ je povinný dokladovať Objednávateľovi uskladnenie odpadov podľa všeobecne záväzných právnych predpisov

a technických noriem Slovenskej republiky.

Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi pripravenosť Diela k odovzdaniu  najneskôr 7 kalendárnych dní pred jeho

odovzdaním.

Objednávateľ nie je povinný prevziať vykonané Dielo, ktoré má vady brániace riadnemu prevádzkovaniu Diela. Za deň

odovzdania a prevzatia Diela sa považuje deň podpísania Protokolu oboma zmluvnými stranami.

Po ukončení prác na Diele, avšak najneskôr do 3 kalendárnych dní po odovzdaní  Diela je Zhotoviteľ povinný stavenisko

úplne vypratať, odstrániť zvyšný materiál, odpady a pod.

Ak je Zhotoviteľ v omeškaní s odovzdaním diela Objednávateľovi podľa tejto zmluvy alebo je v omeškaní s odstránením

reklamovanej vady alebo vád, zistených pri odovzdaní diela, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovnú pokutu vo

výške 0,05 % z ceny diela s DPH za každý aj začatý deň omeškania.

Pokiaľ Zhotoviteľ poruší svoju zmluvnú povinnosť a záväzok, pre ktorej porušenie je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od

tejto zmluvy, zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10% z ceny diela s DPH.

Zmluvná pokuta za nedodržanie termínu vypratania staveniska je 1000,€ (slovom: tisíc eur) za každý aj začatý deň

omeškania až do termínu úplného vypratania staveniska Zhotoviteľom.

Zmluvné pokuty, dohodnuté týmito Zmluvnými podmienkami, sa nedotýkajú náhrady škody, ktorá vznikne druhej

zmluvnej strane z nesplnenia zmluvných povinností, ktoré sú zmluvnou pokutou zabezpečené.

Ak Zhotoviteľ nevykoná Dielo podľa podmienok uvedených v Zmluve, alebo preruší práce na vykonávaní Diela, je

Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa uhradenie všetkých nákladov a škôd, ktoré mu tak preukázateľne

vznikli, a to v plnej výške.

Zaplatením zmluvnej pokuty/zmluvných pokút/ sa Zhotoviteľ nezbavuje povinnosti vykonať Dielo.

UpresnenieNázov

minimálne 5 rokovFirma s praxou

v deň montážeDemontáž a likvidácia

stavebného odpadu

na 7 kalendárny deň po uzavretí zmluvy o dieloOdovzdanie a prevzatie

staveniska

vonkajšie , vnútornéParapety

60 mesiacovZáruka

raz ročne po dobu 5 rokovKontrola stavu

bielaFarba okien

bielaFarba interierových žaluzií

bielaFarba sieťky

V. Zmluvné podmienky

Obec:

Okres:

Kraj:

Slovenská republikaŠtát:

4.1    Miesto plnenia zmluvy:

7.10.2015 14:29:00 - 10.11.2015 14:30:00

4.3    Dodávané množstvo/rozsah zmluvného plnenia:

4.2    Čas / lehota plnenia zmluvy:
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ks

39,0000Požadované množstvo:

Jednotka:

4.3    Dodávané množstvo/rozsah zmluvného plnenia:

4.4    Maximálna výška zdrojov (objednávateľ disponuje objemom max. 2325,000 EUR vrátane DPH)

4.5    Druh Všeobecných zmluvných podmienok:

Zmluva o dielo

Neuplatňuje sa

4.7    Druh osobitných ustanovení OPET:

VI. Kritéria ponuky

Kritériom určujúcim poradie dodávateľov je celková cena predmetu zákazky:

100

Cena s DPH

Váha:

Hodnotiace kritérium:

VII. Stanovenie lehoty na predkladanie ponúk

Lehota na predkladanie ponúk elektronického trhoviska: 28.9.2015 14:29:00

Zákazka nie je financovaná zo zdrojov EÚ

4.6    Druh financovania:

Dátum a čas vyhlásenia: 23.9.2015 14:43:01
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