Zadávateľ:
Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky
Svätoplukova 2, 821 08 Bratislava

Názov predmetu zákazky:
Drobné rekonštrukčné práce; sťahovacie, búracie, murárske, maliarske, podlahárske, vodoinštalačné a elektroinštalačn
Odvoz odpadu, čistiace a dokončovacie práce.
Špecifikácia predmetu zákazky:
Stavebná úprava 3 väčších miestností a 1 menšej miestnosti (plocha cca 36 a 12m2) - odvoz starého nábytku,
vybúranie existujúcich priečok, zapustenie nových vodovodov, nová elektroinštalácie - svietidlá, okruhy
odstránenie sprchových kútov, následne murárske práce, komplet nová maľovka s olejovým soklom,
nové umývadlá, pokládka podlahy PVC.
Parametre predmetu zákazky:
Búracie práce:
Orientačné množstvo:
Staré vstavané skrine - ich vysekanie, odvoz
6 ks veľkosti 3x3x1m
Vybúranie priečok tehlových
36m2 stien x hrúbka
3 ks, komplet aj s murovaným spo
Vybúranie sprchových kútov
Odstránenie starých vodovodov
prívod, odtok ku každému sprchov
Odstránenie starej eletroinštalácie
Každá miestnosť komplet rozvody
Strhnutie starej PVC podlahy
2 vrstvy
Rekonštrukčné práce:
Zarovnanie podlahy
3 miestnosti cca 36 m2 každá
Nové PVC (hrúbka min 2mm, nášlapná plocha 0,7mm min)
3x36m2 minimum
Maľovka, vysprávky po zatečení, 2 vrstvy, olejový sokel
3 miestnosti cca 6x6m rozmer
Nové vodovody, odpad
Elektroinštalácia - svietidla 18 ks, okruh s 24 zásuvkami
Stupačkový kút
3 ks, sadrokartón
Odvoz odpadu:
Kontajnery velkokapacitné

podľa potreby

Ďalšie špecifiká zákazky:
Nutná obhliadka, uvedený popis prác je len orientačný
Predpokladaná hodnota zákazky:
cca do 50 000 Eur - PHZ podľa podobne vykonaných prác
Typ zákazky:
Zákazka s nízkou hodnotou
CPV kódy:
Základné CPV kódy:
45200000-7 - Stavebné práce
45200000-9 - Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe
45300000-0 - Stavebno - inštalačné práce
45430000-0- Obkladanie stien a kladenie dlažbových krytín
Spôsob obstarávania:
Zverejnením na webe, získavanie cenových ponúk - oslovenie dodávateľov
Cenové ponuky dodať poštou, následne obstarávateľ vyberie víťaznú ponuku, ktorou je ponuka s najnižšou cenou.

Termín:
ponuky do 31.3.2019
Kontaktná osoba:
Ing. Michal Grožaj, mobil: 0911 453 653

talačné práce.

m spodkom
prchovému kútu
zvody

