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VEC: Žiadosť o zaslanie ponuky
Týmto by sme Vás v prípade záujmu radi požiadali o zaslanie cenovej ponuky na
„Stavebné práce v priestoroch budovy SŠ Martin“.
V prílohe zasielame podrobnú špecifikáciu tovaru aj s konkrétnymi podmienkami verejného
obstarávania.
S pozdravom,

............................................................
Mgr.Jozef ZANOVIT ,riaditeľ SŠ

Príloha č. 1
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Príloha č. 1
Popis predmetu obstarávania: Stavebné práce v priestoroch budovy SŠ Martin.

Slovník obstarávania CPV :
45214310-6 Stavebné práce na objektoch odborných škôl
45262520-2 Murárske práce
45432000-4 Kladenie podláh a dlažbových krytín, povrchová úprava stien
Požadovaný rozsah prác :
Práce a dodávky HSV
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
Vnútorná omietka stien, podkladu, muriva a pod. v podlaží a v schodisku
vápennosadrová hladká

m2

70,720

Zašívanie prasklín v potere alebo nivelačke

m2

12,000

12

12,000

Vyrovnávanie nerovností poteru stierkovaním epoxidovou živicou GH 205 v 2
vrstvách, pod epox.náter

m2

12

12,000
12,000

Ostatné konštrukcie a práce-búranie
Otlčenie omietok vnútorných stien v rozsahu do 100 %, -0,06100t a očistenie schodište + chodby

m2

70,720

1,4*1,3

1,820

1,6*1,3

2,080

3,8*1,3

4,940

8,84*8

70,720

Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod
základným podlažím

t

4,314

Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie

t

4,314

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km

t

4,314

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km

t

4,314

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné

t

4,314

Oprava - otvor pre zýsuvky, oprava omietky pod parapetom

sub

1,000

Otlčenie dbkladu, omietnuť

sub

1,000

Vyrezať lino a výneniť za nové 2100x 1800 mm

sub

1,000

Otvor v strope

sub

1,000

Oprava omietky pod parapetom

m2

7,500

UČEBNE

3*2,5

7,500

Oprava soklíka nalepiť

bm

1,200

Liata podlaha - demontáž a dodávka novej podlahy - lino(demontáž liatej
podlahy, oprava prasklín zošitím, nivelácia, nová PVC podlaha)

m2

52,700

Demontáž keramického obkladu + Nový obklad, demontá a montáž omývadlo

sub

1,000

Liata podlaha - demontáž a dodávka novej podlahy - lino(demontáž liatej
podlahy, oprava prasklín zošitím, nivelácia, nová PVC podlaha)

m2

54,000

Nový parapet 2,5 m

ks

1,000

Výmena PVC lina

ks

16,300

___________________________________________________________________________
Telefón

Fax

IČO

043/4133062

043/4237122

17050499

email

ssmt@vuczilina.sk

internet

ssmt.sk

S P O J E N Á

Š K O L A

Československej armády 24, 036 01 Martin
Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre strojárstvo a ostatnú kovospracúvaciu výrobu
Žilinský
samosprávny kraj
zriaďovateľ

SOŠ strojnícka
organizačná zložka

SOŠ rybárska
organizačná zložka

SOŠ podnikania
organizačná zložka

16,3

16,300

Výmena PVC hrany na schodoch

ks

12

12,000
12,000

Oprava pod špaletami

ks

3*2,5

7,500
7,500

Oprava pod parapetou

ks

2,500

Výmena parapetov 5 m

ks

2,000

Vypeniť pod oknami, podlepiť parapet a podlepiť sokel PVC

sub

1,000

Oprava podlahy, vyrezať PVC,oprava podkladu, nové PVC

sub

1,000

Demontáž PVC krytina ,oprava podkladu, nové PVC

m2

54,600

Oprava poškodenej podlahy

m2

583,660

Demontáž PVC krytina ,oprava podkladu, nové PVC

m2

71,870

Diera + obklad

sub

1,000

m

16,380

Práce a dodávky PSV
Podlahy z dlaždíc
Montáž soklíkov z obkladačiek hutných alebo dlaždíc keram. kladených do malty
rovných 100 x 100 mm
5,46*3

16,380

Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca A 100x100x8 1 IIa

m2

0,24*5,46*3*1,07

4,290
4,206

Technicko-organizačné zabezpečenie procesu verejného obstarávania:
Bližšie informácie ohľadom špecifikácie zákazky:
p. Peter Hulej - HS a ochrana objektov – vedúci
Tel.: +0421 43/ 400 11 12
Mobil: +421 0905 606 494
e-mail: ssmt.ubyt@vuczilina.sk
Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania:
Ing. Libuša Kühnelová
Tel.: +0421 43/ 400 11 41
Emailová adresa: kuhnelova.ssmt@gmail.com
Rozsah dodávky:
Uskutočnenie práce v plnom rozsahu.
Cena tovaru:
Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: 16 200,00 €.
Spôsob spracovania ponuky:
Cena musí byť konečná a zahŕňať všetky manipulačné, servisné a iné náklady a poplatky spojené
s obstarávanou prácou.
Celkovú cenu uviesť bez DPH.
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Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:
Ponuky žiadame zasielať elektronicky cez Evoservis Žilina.
Cenovú ponuku poslať ako prílohu.
Termín pre doručenie ponúk:
Do termínu 20.4.2018.
Kritéria hodnotenia:
Výber na základe najnižšej ceny.
Spôsob vzniku záväzku:
Zmluva o vykonaní stavebných prác.
V Martine, dňa 28.3.2018
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