Výzva na predloženie cenovej ponuky oprava a údržba
kanalizácie - Spojená škola, Vojenská 13, 040 01 Košice
/ havarijný stav /
podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác a zákona č. 95/2013.

Stavebné práce od 1.000 € – 30.000 € bez DPH
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov : Spojená škola
31298028
Sídlo : Košice, 040 01
Ulica : Vojenská 13
Telefón : 055/7294944, 055/7294946
Kontaktná osoba: Mgr. Iveta Baková, Marta Svetová
IČO :

2. Opis predmetu zákazky:
Výmena vnútornej ležatej kanalizácie, prízemie budovy:
Zemné práce:
Búranie vo výkope konštr.z prost.betónu 0,49 m3
Výkopy v uzatvorených priestoroch 38,04 m3
Zásyp 34,88 m3
Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny 1,58 m3
Úpravy povrchov,podláh:
Poter pieskovocem.hlad.oceľ.hlad.hr. 10-20mm 31,54 m2
Rúrové vedenia:
Lôžko pod potr.z piesku a štrkopiesku 1,58 m3
Obet.potrubia bet.otv.vyk.tr.B 10 1,99 m3
Debnenie pre betonáž v otv.výkope 3,85 m2
Ostatné konštrukcie a práce búracie:
Vyb.otv.v bet.pl.do 0,09m2 hr.do 150mm 2,00 ks
Búranie podkladov betónových hr.do 50mm 31,54 m2
Búranie podkladov betónových hr.do 150mm 31,54 m2
Odvoz sute a vybúr.hmôt na skládku
Zdravotno-techn.inštalácia budov:
Opr.potr.hrdlov.pretesn.potr. 10,00 ks
Osadenie čist.kusu 1,00 ks
Demont.potrubia liatin. al. kamen.do DN 200 50,00 m
Opr.odpad.potr.prepojenie doter.potr. 18 ks
Potrubie novodur,odbočka 16 ks
Potrubia novodur - kolená 42,66 m
Skúška tesnosti kanal.vodou do DN 200 42,66 m
Montáž a dodávka kontrolných dvierok 1,00 ks
Ostatné práce

Podkopanie energokanálu
vyčistenie po prácach, dezinfekcia

Uchádzač musí byť oprávnený dodávať, resp. poskytovať predmet
obstarávania. Spôsobom na preukázanie oprávnenia je výpis z prísl. registra
/fotokópia/.
3. Miesto plnenia: Spojená škola, Vojenská 13, 040 01 Košice
4. Predpokladaná hodnota zákazky: 6156,– € bez DPH
5. Termín dodania: do 7. 9. 2015
6. Lehota na predloženie cenovej ponuky do : 21. 8. 2015 do 16,00 hod. po
uplynutí tejto lehoty nebude ponuka prijatá, ale bude vrátená uchádzačovi
neotvorená.
7. Vyhodnotenie ponúk:

Po vyhodnotení predložených ponúk sa bezodkladne zverejní výsledok vyhodnotenia
ponúk na www.spojvojke.sk verejné súťaže, uskutočnené VO. Zverejní sa
identifikácia úspešného uchádzača, predmet zákazky a cena zákazky. Úspešnému
uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma a bude na uvedenú zákazku

uzatvorená zmluva o dielo.

8. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
- najnižšia cena za predmet zákazky vrátane DPH.
9. Dôvody na zrušenie súťaže:
- nebola predložená ani jedna ponuka
- ani jeden uchádzač nesplnil podmienky „Výzvy“
- zmenili sa okolnosti, za ktorých bola „Výzva“ zverejnená.

10. Ďalšie informácie:

Na hore uvedenom telefónnom čísle je možné si dohodnúť obhliadku priestorov.
Obhliadku je možné vykonať v termíne do 21. 8.2015 do 13,00 hodiny.

V Košiciach 19. 8. 2015
Mgr. Iveta Baková, riaditeľka školy

