
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7,917 08 TRNAVA 

 

Zadanie zákazky na verejné obstarávanie  tovarov , služieb a prác  v zmysle § 9, ods.9 Zákona č. 

25/2006 Zz. o Verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších 

zmien a doplnení. 

 
Špecifikácia práce.  
 Stavebné práce na objektoch stredných škôl,  kód CPV 45214220-8  

Predmetom verejného obstarávania sú stavebné práce na  opravu plochej strechy so stávajúcou 

 bitúmenovou krytinou z ťažkých asfaltových pásov na časti objektu školy jednopodlažného pavilónu. 

      
Termín dodania tovaru. 
 
 Uskutočnenie stavebných prác s odovzdaním diela najneskôr do 31. 10. 2013. 
 
Podmienky účasti. 
 
Spôsobilosť na výkon stavebných prác preukázať kópiou úradného dokladu a to živnostenským 
listom, alebo výpisom z obchodného registra. 
            
Popis prác s predpokladaným objemom prác. 
 
 Lokálna oprava poškodených častí bitúmenovej krytiny na cca 150 m² strešnej konštrukcie. 
Vybudovanie novej vrstvy krytiny na ploche 620 m² nasledovnými technológiami. 

1. (alternatíva)  Náterová technológia s výstužou sklotextilnej rohože, minimálne 2 krát 
s udržovacím náterom a 1 krát s reflexným náterom. 

2. ( alternatíva) Technológia natavenia nového ťažkého asfaltového pásu v jednej vrstve 
s posypom.  

Náter oplechovania v 3 vrstvách s plochou 5,5 m². 
  
Podmienky dodania.  
 
Dielo vyhotoviť a dodať ako celok v primeranej kvalite . Požadovaná záručná doba na vykonanie 
práce minimálne 60 mesiacov od odovzdania diela. 
 
Cena diela maximálne 9 351.- € s DPH 
 
Termín a miesto predloženia ponuky. 
 
Ponuku doručiť  na adresu Stredná priemyselná škola stavebná  Dušana Samuela Jurkoviča, 
Lomonosovova 7, 91708 Trnava  do 4.10.2013 do 13,00 hod.. 
Doručiť v zalepenej obálke s označením „ Súťaž – oprava strechy“ – neotvárať. 
V ponuke špecifikovať technológiu vyhotovenia s materiálovou špecifikáciou v zmysle odseku 1. a 2. 
V ponuke špecifikovať cenovú ponuku za celé dielo bez DPH a s DPH.  
 
Kritériom na vyhodnotenie cenových ponúk bude najnižšia cena. 
Obhliadku predmetnej strechy je možné dohodnúť na telefónnom  čísle   033/5521103, na dni  
1.10.2013 a 2.10.2013 v pracovnej dobe od 8,00 hod. do 15,00 hod..    


