
Výzva na predloženie cenovej ponuky
Názov zákazky: Vykonávanie stavebných prác podľa požiadaviek objednávateľa

Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov Ledrov, spol. s r.o.

IČO 31635041

Adresa Schreiberova 369, 020 61 Lednické Rovne, SK

Kontaktná osoba Tomáš Pokorný, +421910951882, pokorny.tomas@centrum.sk

 

Informácie o zákazke

Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.

Typ aukcie: Bez elektronickej aukcie

 Zákazka bude ukončená a vyhodnotená po uplynutí lehoty na prekladanie ponúk bez následnej
elektronickej aukcie.

Predpokladaná hodnota: 10450,00 € bez DPH

Predpokl. obdobie
realizácie: Od 1.3. 2018 do 1.12.2018

Lehota na predkladanie
ponúk: do 26.2.2018 do 9:00

Spôsob predkladania ponúk:
Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:
https://www.tendernet.sk/zakazka?fZBwaYjAdQLzLjNbgGRllQ
Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.
Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.

Anonymná zákazka: Počas plynutia lehoty na predkladanie ponúk obstarávateľ nevidí informácie o predložených
ponukách

 

Opis

Oblasť Stavebníctvo

Podoblasť Stavebné práce
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https://www.tendernet.sk/zakazka?fZBwaYjAdQLzLjNbgGRllQ


Opis zákazky

Verejný obstarávateľ pri zadaní zákazky postupuje vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky v
zmysle §117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli
primerané jeho kvalite a cene.

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác v nasledovnom rozsahu voľných živností :

Prípravné práce k realizácii stavby
- demolačné práce (odstránenie pôvodných stavieb a ich častí bez použitia trhavín)
- výkopové a zemné práce
- úprava terénu pre stavby a v okolí stavby, odobratie ornice s uložením na určené skládky
- vybudovanie dočasných komunikácií a skládok materiálu na stavenisku, oplotenie staveniska
- armovacie práce
- príprava debnenia pre základy
- montáž a demontáž lešenia a pracovných plošín
- demontáž strešnej krytiny
- demontáž rozvodov a armatúr

Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
- maliarske, natieračské, sklenárske a tapetovacie práce
- betonárske práce
- kladenie potrubí, optických káblov, hadíc a spojok
- vysekávanie drážok pre inštalačné rozvody
- vykonávanie protikoróznych nástrekov alebo náterov
- kladenie zámkovej dlažby
- úprava a príprava podkladu pod zámkovú dlažbu
- úprava a príprava povrchov podláh pred kladením podlahových krytín
- kladenie dlážkových krytín suchou cestou a lepením
- brúsenie drevených podlahových krytín
- obkladanie stien z hotových umelohmotných a drevených profilov
- vykonávanie tenkostenných omietok stierkovaním
- montáž ľahko prestaviteľných priečok a závesných podhľadov
- montáž sadrokartonových dosiek
- výmena a osadzovanie okien, osadzovanie parapetov do pôvodných rozmerov
- montáž markíz, roliet, žalúzií, protislnečných fólií
- osádzanie odkvapov a lapačov snehu z hotových komponentov
- služby stavebnými mechanizmami, pracovnými strojmi a zariadeniami
- čistenie krytín, čistenie odkvapov, vymazávanie strešných korýtok
- osadzovanie mechanických častí vzduchotechnických a klimatizačných zariadení bez zásahu do
elektrických častí

Uvedené práce budú vykonávané v pracovné dni v rozsahu cca 155 hodín/mesiac, na základe
jednotlivých mesačných objednávok. 

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať :
- Návrh na plnenie /príloha/
- Výpis z obchodného alebo iného relevantného registra, podpísaného a opečiatkovaného
štatutárnym zástupcom alebo inou oprávnenou osobou. 
Výpis musí obsahovať minimálne predmety podnikania : Prípravné práce k realizácií stavby,
Dokončovacie práce pri realizácií exteriérov a interiérov. 

Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.
Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku, ako aj právo verejné
obstarávanie kedykoľvek zrušiť.

Opis

Položky zákazky

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo

1 Hodinová cena práce 1,000 Hodina

Generované 14.2.2018 o 8:42 systémom TENDERnet
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