
Výmena PVC krytín v budove školy

Zákazka: zákazka s nízkou hodnotou

Predmet zákazky: kladenie podlahových krytín - PVC a s tým súvisiace prípravné prác

CPV: 44112200-0 podlahové krytiny

45000000-7 stavebné práce

45400000-1 kompletizačné práce

45432000-4 kladenie podláh a dlažbových krytín

Termín zverejnenia výzvy: 7.6.2019

Začiatok obstarávania: od 11.6.2019

Termín predloženia ponúk: do 17.6.2019

Spôsob obstarávania: získavanie cenových ponúk, na základe zverejnenia, výzvy a obhliadky

Doručovanie cenových ponúk: poštou na adresu školy, mailom, osobne na sekretariát

Kritériá na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cenová ponuka

Realizácia zmluvy: vybranému uchádzačovi bude vystavená objednávka

Termín realizácie: prevzatie hotovej objednávky do 15.8.2019

Špecifikácia a opis zákazky: nutná obhliadka, kde si dodávateľ presné zmeria priestory, uvedené plochy sú orientačné

Výmena podlahových krytín na schodisku, priestoroch medzi poschodí, priestoroch 

pre výtahmi a v školských triedach

Celková plocha podláh: 450 m2

Plocha schodísk: 40 m2 3p. až  5p.

Plocha medziposchodí: 40 m2

Plocha chodba: 60 m2

Plocha tried: 310 m2

Celková potreba nového PVC s rezervou: 500 m2

Odstraňovanie starých krytín - na schodisku sa nachádzajú 3 staré vrstvy, spodná je z tvrdenej gumy

Všetky štandardné práce s vyspravovaním podložia: oprava, škrabanie, rezanie, opravenie jám, vysávanie,

zmesy nivelo prípadne uzin, opravy betónom, niektoré plochy treba vyrovnávať hrubšou vrstvou

Nanesenie penetračných náterov podľa potreby

Na jednotlivé schody lepiť rohové hrany

Po celom obvode nových PVC lepiť obvodové soklové lišty.

Typ a vzor podlahovej krytiny: školská podlahová krytina - podľa normy

Hrúbka minimálne 2,0 mm, nášlapná vrstva min 0,4 mm

Požadujeme z dôvodu už existujúcej podlahy rovnaký vzor: Novoflor Standard Fatra č. 4650-2

Kompletné odvezenie starého odpadu.

Predpokladaná hodnota zákazky: do 16 000 Eur s DHP stanovená podľa podobných prác v minulosti

Vyhodnotenie ponúk: objednávateľ prijme doručené cenové ponuky, vyberie tú s najnižšou cenou a všetci zúčastnení budú mailom upovedomený 

či boli úspešní alebo nie. Úspešnému uchádzačovi bude poslaná objednávka. 

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

Ing. Michal Grožaj, 0911 453 653, grozaj@beautycare-study.sk


