
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: 9. mája 2019

Názov a typ zákazky (tovar, služba, stavebné práce): Oprava hygienických zariadení (umyvárne a toalety)

v internátnej časti budovy školy  Vranovská 2

Popis predmetu zákazky:
Oprava hygienických zariadení (umyváreň a toaleta) v budove školy Vranovská 2,  2.  a 3 nadzemné podlažie  (v

troch triedach a jednom kabinete) – internátna časť budovy.

Rozmer umyváreň: 1,50 x 1,15 m

Rozmer toaleta: 0,90 x 0,80 m

Obklad výška: umyváreň 1,80 m, toaleta 1,30 m

Oprava zahŕňa:  výmenu kanalizácie (od sprchového kúta a umývadla), prívodov vody (od stupačiek teplej

a studenej vody), výmenu obkladov stien, podlahy, vymaľovanie stien, stropu, vrátane opráv omietky,   výmena

zariaďovacích predmetov: záchodové misy kombinované s dvojitým splachovaním,  batérie pákové, sprchová

vanička a iné drobné predmety, výmena dverí, prahu, radiátora, svietidiel, výmena zadnej priečky v toalete

(sadrokartón).

Podrobný popis požadovaných prác: na práce je spracovaný predbežný rozpočet - Výkaz výmer, nie sú

spracované iné časti projektovej dokumentácie. Potrebná obhliadka, rozsah opráv a kvalita materiálu minimálne

v rozsahu podobného, už opraveného zariadenia.

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 20. mája 2019  v rozsahu: Výkaz výmer  Oprava hygienických -

umyvárne a toalety.

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 hygienických zariadení (umyvárne a toalety).

Termín dodania tovaru, služby alebo realizácie prác:

 školské prázdniny - júl 2019

Pripravila:                                                                                                          Schválila:

Ing. Danica Kuciaňová, ekonómka                                                                 Ing. Edita Prostredníková

                                                                                                                              riaditeľka školy


