Murárske, maliarske, sťahovacie práce
Zákazka:
zákazka s nízkou hodnotou
Predmet zákazky:
murárske práce, maliarske práce, sťahovanie, odvoz odpadu
CPV:
45410000-4
omietkárske práce
45400000-1 kompletizačné práce
45440000-3
maliarske, natieračské práce
45000000-7 stavebné práce
Termín zverejnenia výzvy:
12.6.2019
Začiatok obstarávania:
od 17.6.2019
Termín predloženia ponúk:
do 20.6.2019
Spôsob obstarávania:
získavanie cenových ponúk, na základe zverejnenia, výzvy a obhliadky
Doručovanie cenových ponúk:
poštou na adresu školy, mailom, osobne na sekretariát
Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
najnižšia cenová ponuka
Realizácia zmluvy:
vybranému uchádzačovi bude vystavená objednávka
Termín realizácie:
prevzatie hotovej objednávky do 31.7.2019
Špecifikácia a opis zákazky:
nutná obhliadka, kde si dodávateľ presné zmeria priestory, uvedené plochy sú orientačné
Ide o kompletizačné práce - nová omietska, maľovka, predtým sťahovacie práce v školských
triedach (5 ks) a internátnych bunkách (11 ks)
Omietkárske práce:
odstránenie opadávajúcej omietky prípadne muriva
140 m2
nanesenie nových vrstiev potrebných na výplň stien, sadrokartón, prípadne murivo, nové omietka
Kompletizačné práce, odvoz odpadu:
odstránenie 5 ks pôvodných školských tabúľ - ich zvesenie a odvoz
kompletný odvoz vzniknutého odpadu
1 kontajner
Sťahovacie práce:
vysťahovanie nábytku 5 školských tried - lavice, stoličky, nástenky, police
presun nábytku v 11 internátnych bunkách (1 bunka zahŕňa 5 ks skríň, postelí, políc)
ich následné umiestnenie na pôvodné miesto
Prípravné práce na maľovku:
zakrývanie podlahy
700 m2
penetrácia, izolácia, škrabanie, vysprávky
2200 m2
izolovanie stien za sprchovými kútmi kvôli vlhkosti
100 m2
Maliarske práce:
maľba biela
2200 m2
olejový sokel béžová alebo podobná
450 m2
náter kurenárskych trubiek a zárubní
25 m
Predpokladaná hodnota zákazky:
do 18 000 Eur s DHP stanovená podľa podobných prác v minulosti
Vyhodnotenie ponúk:
objednávateľ prijme doručené cenové ponuky, vyberie tú s najnižšou cenou a všetci zúčastnení budú mailom upovedomený
či boli úspešní alebo nie. Úspešnému uchádzačovi bude poslaná objednávka.
Kontaktné údaje:
Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2, 821 08 Bratislava
Ing. Michal Grožaj, 0911 453 653, grozaj@beautycare-study.sk

