
ZADANIE ZÁKAZKY

na dodanie tovaru, služieb alebo stavebných prác

v zmysle § 117 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z.

VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ:       Evanjelické lýceum, Vranovská 2, 851 02 Bratislava
IČO: 17327164      DIČ: 2020911519

Zodpovedný referát: Evanjelické lýceum, ekonomické oddelenie

Dátum zverejnenia: 10. júla 2019

Názov a typ zákazky (tovar, služba, stavebné práce): Oprava chodby pred telocvičňou v budove Evanjelického

lýcea, Vranovská 2, Bratislava

Popis predmetu zákazky:

Oprava priestorov chodby v telocvičnom trakte školy: demontáž a likvidácia pôvodnej gumy (2 vrstvy gumy)

a šatňových kovových buniek, vysťahovanie nábytku a šatňových skriniek, nivelácia podlahy a položenie novej

dlažby a soklíkov (dlažba gres), oprava prasklín a špár v omietke a murive stien a stropu, vymaľovanie celého

priestoru (biela koalínová farba a sokel olejový náter do výšky 1,25 m), vrátane likvidácie odpadu a vyčistenia

priestorov.

       Rozsah prác:

       Vynesenie šatňových skriniek a dočasne uskladneného nábytku na chodbu a do skladu pri telocvični

       Demontáž oceľových deliacich priečok   94 m2

       Demontáž podlahovej krytiny - gumy v dvoch vrstvách 92 m2

       Demontáž soklíkov 49 m

       Nivelizácia podkladu 92 m2

       Dlažba  gres /svetlá a tmavá/ 100 m2

       Montáž dlažby a soklíkov gres 49 m

       Oprava prasklín a maľovanie olejového sokla  64 m2 x 1,25m

       Špárovanie podlahy 92 m2

       Špárovanie soklíkov 49 m

       Oprava prasklín a špár, vymaľovanie stien a stropu kaolínovou farbou 90 m2

       Likvidácia gumy, kovového a iného stavebného odpadu

       Vyčistenie opravovaného priestoru

Podmienka účasti:  Uchádzač musí spĺňať  podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f),  bez dôvodu na

vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f  a v prípade stanovenom zákonom,  spĺňať ustanovenia § 11 Zákona

o verejnom obstarávaní.

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:

Kritérium výberu uchádzača: najnižšia cenová ponuka

Termín predloženia cenovej ponuky: do 18. júla 2019  v rozsahu: Štruktúrovaný rozpočet – ocenenie materiálu

a prác v EUR (vrátane DPH).

Kontaktná osoba:   Ing. Edita Prostredníková, riaditeľka, č. t. 02/63838488

(termín obhliadky vopred dohodnúť telefonicky)

Adresa na predloženie ponuky:
Emailová adresa pre predloženie cenovej ponuky evlyceum@evlyceum.sk
alebo osobné doručenie na Evanjelické lýceum, Vranovská 2, 851 02 Bratislava (na sekretariát školy), označenie

Zákazka: Oprava chodby pred telocvičňou.

Termín dodania tovaru, služby alebo realizácie prác:   školské prázdniny – júl - august 2019

Pripravila:                                                                                                          Schválila:

Ing. Danica Kuciaňová, ekonómka                                                                 Ing. Edita Prostredníková

                                                                                                                              riaditeľka školy


