
Výzva na predloženie cenovej ponuky
Názov zákazky: Oprava - náter strechy a odstránenie komínov ZŠ Dulov

Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov Obec Dulov

IČO 00317217

 Zadávateľ nie je platca DPH

Adresa Dulov 168, 018 52 Dulov, SK

Kontaktná osoba Ing. Jozef Šamaj, 0948 848 949, starosta@dulov.sk

 

Informácie o zákazke

Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.

Typ aukcie: Bez elektronickej aukcie

 Zákazka bude ukončená a vyhodnotená po uplynutí lehoty na prekladanie ponúk bez následnej
elektronickej aukcie.

Predpokladaná hodnota: neuvedené

Predpokl. obdobie
realizácie: od 8/2018 do 9/2018

Lehota na predkladanie
ponúk: do 23.8.2018 do 12:00

Spôsob predkladania ponúk:
Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:
https://www.tendernet.sk/zakazka?dUpEFIXGFUKLwizGh2iqE4I
Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.
Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.

Anonymná zákazka: Počas plynutia lehoty na predkladanie ponúk obstarávateľ nevidí informácie o predložených
ponukách

 

Opis

Oblasť Stavebníctvo

Podoblasť Stavebné práce

Opis zákazky

Táto zákazka je vytvorená za účelom zistenia predpokladanej hodnoty zákazky na dodanie tovaru ku
zakazke "Zabezpečenie športových potrieb pre žiakov" .Tento prieskum trhu nevedie k uzatvoreniu
odberateľsko-dodávateľského vzťahu a slúži zadávateľovi zákazky len na informatívne účely.
Vzhľadom na uvedenú skutočnosť, zadávateľ nie je povinný oznamovať záujemcom výsledky
prieskumu trhu. Dodávateľ bude vysúťažený v riadnom prieskume trhu, ktorý bude zadaný neskôr
podľa možností zadávateľa zákazky.

Položky zákazky

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo

1
Komíny 7,000 ks

Demontážne práce na komínoch v počte 7 ks, min. 0,5m pod úroveň strešnej konštrukcie. Následné zakrytie otvorov po
komínoch a ostatné klampiarske práce na zabezpečenie tesnosti strechy. 

2
Žľaby 12,000 m

Výmena nevyhovujúcich poškodených žľabov – 12 m 
a oprava ostatných čiastočne poškodených žľabov 

3
Zvody 12,000 m

Výmena nevyhovujúcich poškodených zvodov – 12 m 
a oprava ostatných čiastočne poškodených zvodov
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4
Vysokotlaké čistenie strechy 600,000 m2

Zakrytie ostatných častí budovy

5
Základný náter strechy 600,000 m2

Materiál: syntetická základná antikorózna farba - 1x

6
Vrchný náter strechy 600,000 m2

Materiál: syntetická vrchná antikorózna farba - 2x (RAL 3004)

7 Odvoz sutiny 3,000 m3

8
Doprava a montáž (realizácia) na miesto určenia 1,000 kompl.

Miesto určenia: ZŠ Dulov 71.

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo
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