Výzva na predloženie cenovej ponuky – prieskum trhu
Verejný obstarávateľ: Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, Bytča
Kontaktná osoba, telefón, e-mail: Mgr. Anna Ďurajková. 0911 553 321, durajkova@szsibytca.sk
Pracovisko: Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, Bytča
Názov a obsah predmetu zákazky: práce stavebno-technického dozoru pri realizácii stavebných prác na diele „Rozšírenie
kapacít ŠMŠ pri ŠZŠsMŠI Bytča“ v celkovej výške 427 634,68 €
Opis predmetu zákazky:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

Sleduje dodržiavanie podmienok stavebného povolenia a opatrení Slovenskej stavebnej inšpekcie počas realizácie
stavby
Sleduje, či sú práce vykonávané v súlade s platnými zákonmi a vyhláškami, podmienkami zmluvy, projektovou
dokumentáciou
Sleduje a kontroluje kvalitu vykonaných prác a technológie realizovaných prác v súlade s platnými normami
a predpismi
Kontroluje vedenie stavebného denníka a úplnosť záznamov v súlade s podmienkami zmluvy
Prekladá na odsúhlasenie objednávateľovi doplnky a zmeny, ktoré menia náklady, termíny alebo technické
parametre s vlastným vyjadrením a odporúčaním
Bezodkladne informuje objednávateľa (investora o všetkých) závažných skutočnostiach na stavbe
Kontroluje kvalitu montáže, vykonaných zálievok, zvarov a iných spojov, osobitne kontroluje tie časti diela, ktoré
sa v ďalšom postupe zakryjú alebo sa stanú neprístupnými
Kontroluje postup prác podľa časového harmonogramu výstavby a podľa hraničných termínov zmlúv, upozorňuje
objednávateľa na prípadné neplnenie týchto termínov, pripravuje podklady na uplatnenie majetkových sankcii
podľa zmluvy
Sleduje a vyžaduje spolu s dodávkami materiálov, strojov a konštrukcií predpísanú dokumentáciu, najmä doklady
o ich kvalite
Kontroluje a podpisuje súpis skutočne vykonaných prác a dodávok (ich súlad s podmienkami zmlúv), ktorý je
súčasťou faktúry za vykonané práce
Dbá, aby zhotoviteľ nepoškodzoval priestranstvo pri budove, podzemné a nadzemné vedenia súvisiace so stavbou
alebo tie, ktoré používa pre výstavbu, sleduje, aby zhotoviteľ po ukončení prác uviedol toto priestranstvo do
pôvodného stavu – kontrola vypratania staveniska dodávateľom
Podľa potreby organizuje kontrolný deň stavby na koordináciou prác
Upozorňuje zhotoviteľa zápisom na všetky okolnosti, ktoré môžu spôsobiť zníženie kvality stavby, pokiaľ sú mu
známe.
Kontroluje odstraňovanie nedostatkov zistených pri preberaní a dohodnutých termínov
Zabezpečenie investorských činností po dokončení stavby - spolupráca s investorom pri uplatňovaní požiadaviek
vyplývajúcich z kolaudačného konania.

Povinnosti stavebného dozoru definuje stavebný zákon č. 50/1976 Zb. § 46 b).
Lehota na doručenie cenovej ponuky:
Najneskôr do 28. júna 2018 do 15.00 hod
Adresa na doručenie cenovej ponuky: zuzana.frolova@szsibytca.sk , prípadne osobne do riaditeľne SŠI Bytča
Kritérium na výber dodávateľa: celková cena s DPH, dodržanie všetkých stanovených podmienok.
Obchodné podmienky: S úspešným uchádzačom bude uzatvorený zmluvný vzťah formou mandátnej zmluvy.

V Bytči dňa 26. júna 2018

