Verejné obstaranie – MŠ Lietavská 1

Zákazka s nízkou hodnotou - práce

Verejný obstarávateľ:					  
Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka, 
Bohrova 1, 851 01 Bratislava 
Názov akcie:
Obnova malieb a podlahovej krytiny z PVC vo vybraných miestnostiach v materskej škole, Lietavská 1, Bratislava

1.	Obnova malieb a olej. náterov materskej školy
Rozsah prác :
- Pemetrácia podkladu mydlením:			3 681,2 m2 
- Demontáž  a montáž krytov radiátorov:		   120,0 bm
- Zakrývanie:						1 797,1 m2
- Maľba stropov z maliarskych zmesí dvojnásobná: 	1 797,1 m2 
- Maľba stien z maliarskych zmesí dvojnásobná: 	1 884,1 m2
- Olej. nátery stien s linkou:				   854,4 m2
- Opravy omietok stierkou v rozsahu :		      	       30 %
- Izolovanie zatečených stien v rozsahu 			      10 %
- Protiplesňový náter v rozsahu 				      10 % 
- Premiestňovanie nábytku:				      60 hod.
- Čistenie:						      30 hod.
Na záver ponuky uviesť použité materiály.

2. Obnova podlahových krytín z PVC
Rozsah prác :
- Dodávka PVC (uviesť hrúbku): 			948,1 m2
- Lepenie PVC	:					948,1 m2
- Dodávka soklíka:					589,5 bm
- Lepenie soklíka:					589,5 bm
- Dodávka zváracej šnúry:				640,0 bm
- Zváranie:						640,0 bm
- Strhávanie starej PVC v rozsahu:			   15 %
- Vyspravenie povrchu pod PVC v rozsahu:		   20 %
- Premiestňovanie nábytku:				   60 hod.
Na záver ponuky uviesť použité materiály.

Zmluvné podmienky:
- Splatnosť faktúry do 30 dní od prevzatia diela.
- Zálohová platba sa neposkytuje
- Doba realizácie do 60 dní od uzavretia zmluvy s ohľadom na prevádzku MŠ.
-  Záruka min. 2 roky.
- Sankcie: 0,05% z ceny diela za každý deň omeskania ukončenia prác zhotoviteľom a 0,05%  
  z ceny diela za každý deň z omeškania úhrady verejným obstarávateľom.

Ponuka musí osahovať:
- cenovú ponuku vrátane DPH,
- popis použitých materiálov 
- čestné vyhlásenie že uchádzač súhlasí so zmluvnými podmienkami, 
- doklad opravňujúci podnikať v danej oblasti, 
- čestné vyhlásenie, že uchadzač nemá daňové nedoplatky voči daňovému úradu, sociálneho,  
  zdravotného a dôchodkového poistenia,
- zoznam min. troch obdobných akcii za obdobie roku 2008 a I. polrok 2009 nad 3 300 €,
V prípade, že uchádzač nepredloží všetky požadované doklady bude zo súťaže vylúčený.

Hodnotenie:
Kritériom pre hodnotenie je najnižšia cena vrátane DPH s ohľadom na použitý materiál..
S víťazom súťaže bude uzavretá zmluva o dielo.

Termín obhliadky je dňa 27.7.2009  o 10 00 hod. , zraz pred vstupom do objektu MŠ.
     
Ponuky je možné predložiť aj samostatne na obnovu malieb a samostatné na obnovu krytín PVC.
V prípade, že uchádzač predkladá ponuku na obidve činnosti prác, môže predložiť ponuku v jednej obálke.
Kontaktnou osobou je p. Lányi č.t. 02/ 68 201 052. 
Ponuky na predmetnú akciu požadujeme predložiť do 3.8.2009 do 1200 hod. v zalepenej obálke s označením „Lietavská-maľby“, Lietavská-PVC“ alebo Lietavská-maľby a PVC“.

V Bratislave, 20.7.2009	
					
			Ing. Milan Lezo
								riaditeľ SSŠaŠZ



