VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z.

DRUH ZÁKAZKY
ODDIEL I.
Obchodné meno
Sídlo (ulica a číslo)
Sídlo (mesto/obec)
PSČ
Krajina
Telefón:
Email:
DIČ
IČ DPH
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL):
Kontaktné miesto (miesta):
Kontaktná osoba:
Mobil:
Telefón:
Email:
I.2. Druh verejného obstarávateľa
I.2.1. Zatriedenie obstarávajúceho subjektu
I.2.2. Verejný obstarávateľ špecifikácia
I.2.3. Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona
ODDIEL II.
II.1.1. Názov zákazky
II.1.2. Druh zákazky
II.1.3. Miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo
poskytovania služieb
II.1.4. NUTS kód:
II.1.5. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
II.1.6. Spoločný slovník obstarávania (CPV)
II.1.7. Ďalšie podmienky dodávky
II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah
II.2.2. Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH
II.3. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
ODDIEL III.
III.1. Podmienky účasti
III.1.1. Osobné postavenie
III.1.2. Ekonomické a finančné postavenie

VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
Školský poľnohospodársky podnik, n.o.
Hlavná 339
Zemplínska Teplica
07664
Slovensko
+421 56 2851722
sppno@slovanet.sk

2021710592
SK2021710592
https://www.sppno.sk/dokumenty-informacie/verejne-obstaravanie/
Hlavná 339, Zemplínska Teplica, 076 64
Ing. Marek Ferko
+421 905358091
+421 56 2851731
sppferko@stonline.sk
Verejný obstarávateľ
Právnická osoba založená na osobitný účel
§ 7 ods. 1 písm. d)
PREDMET ZÁKAZKY
Zateplenie AB
Stavebné práce
Hlavná 339, Zemplínska Teplica, 076 64
SK 042
Stavebné práce - búracie práce, klampiarske, murárske a izolačné práce
45110000-1; 45213150-9; 45300000-0; 45321000-3; 45324000-4
Miesto dodania : sídlo verejného obstarávateľa. Platba so splatnosťou do 30 dní
podľa výkazu výmer
64 714,85 EUR
do 30.10.2019
OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
Podnikateľ v príslušnom odbore (Výpis z OR - fotokópia)
Platca DPH (Potvrdenie/kartička z DÚ - fotokópia)
Nevyžaduje sa

III.1.3.1 Technická alebo odborná spôsobilosť

Cetifikát/Školenie/Odborná spôsobilosť na montáž/inštaláciu zatepľovacieho systému od výrobcu
tepelnoizolačného materiálu/systému alebo certifikačnej autority (Certifikát/Potvrdenie - fotokópia)

III.1.3.2 Technická alebo odborná spôsobilosť

Zoznam alebo vzorkovník odtieňov a názov výrobcu farebnej fasádnej povrchovej úpravy,
obsahujúci minimálne 4 farebných odtieňov pre každú farbu použitú v projektovej dokumentácii
(svetlo hnedá/béžová a hnedá), z ktorých obstarávateľ bude môcť vyberať potrebné odtiene fasády.

III.1.4. Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská

Nie

ODDIEL IV.
IV.1. Príprava a obsah ponuky

PONUKA UCHÁDZAČA

IV.1.1.

IV.1.2.

IV.1.3.
IV.1.5.
IV.1.6.
IV.1.7.
IV.2. Predloženie ponuky
IV.2.1.
IV.2.2.
IV.2.3.
IV.2.4.
IV.2.5.
IV.3. Lehota na predkladanie ponúk (dátum a čas)
ODDIEL V.
V.1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
V.1.1. Spôsob výpočtu a uplatnenia kritérií
V.1.1.1. Kritérium č.1
V.1.3. Použije sa elektronická aukcia
V.2. Podmienky otvárania a hodnotenia ponúk

Celá ponuka a doklady a dokumenty v nej predložené, musia byť vypracované v slovenskom alebo
českom jazyku. Ponuku uchádzač predkladá v elektronickej podobe a písomnej a obrazovej forme (email), ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu.
Ponuka vyhotovená uchádzačom musí obsahovať :
1.
Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti (viď Oddiel III.)
2. Obchodnú ponuku (opis podmienok dodania, technické a odborné vybavenie, výrobné postupy a
systémy kvality práce, partneri a subdodávatelia a pod.)
3. Rozpočet diela v súlade s výkazom výmer ( pre stavebné práce)
4. Návrh na plnenie kritérií
Návrh kritérií pozostáva z :
1.
Celková cena (bez DPH) v EUR
--Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky bude
vyjadrená v mene EUR bez DPH.
Uchádzačom je umožnená obhliadka objektu po dohode s obstarávateľom.
Uchádzač predloží kompletnú ponuku v jednom súbore formátu *.xcl (Rozpočet diela) v jednom
súbore formátu *.pdf (ostatné časti ponuky).
Ponuka musí byť označená textom Súťaž „Zateplenie AB“.
Súťažnú ponuku uchádzač doručuje prostredníctvom elektronickej pošty na kontaktnú adresu
uvedenú v Oddieli I.
Každý uchádzač môže v súťaži predložiť iba jednu ponuku a na celý predmet zákazky.
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi a to bez ohľadu na výsledok obstarávania.
18.3.2019 12:00
POSTUP VYHODNOTENIA
Najnižšia cena
Celková cena diela bez DPH.
Ponuky
sa zoradia od najnižšej ponúkanej ceny po najvyššiu. Ponuka s najnižšou cenou sa stane víťaznou
ponukou.
Nie
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VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
V.2.1. Dátum a čas otvárania a hodnotenia ponúk
V.2.2. Miesto otvárania a hodnotenia ponúk
V.2.3. Hodnotenie ponúk
V.2.4. Výsledkom verejného obstarávania bude
V.2.5. Zverejnenie výsledku verejného obstarávania
ODDIEL VI.
VI.1. Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
VI.2. Podmienky zrušenia súťaže

18.3.2019 13:00
Administratívna budova, Hlavná 339, Zemplínska Teplica
Verejný obstarávateľ pridelí čísla jednotlivým ponukám a otvorí ponuky. Verejný obstarávateľ
vykoná kontrolu a vyhodnotenie ponúk a následne určí poradie ponúk na základe plnenia
jednotlivých kritérií. S vybraným/víťazným uchádzačom začne rokovanie o podrobných
podmienkach plnenia diela a uzavretí zmluvy.
Zmluva o dielo (záväzné obchodné podmienky viď vzor zmluvy)
https://www.sppno.sk/dokumenty-informacie/slobodny-pristup-k-informaciam/zverejnovaneinformacie/zmluvy/

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Nie
1.Na uzavretie zmluvy nemá uchádzač právny nárok.
2.Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyhlásenú súťaž zrušiť.
3.Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk.

VI.3. Ďalšie informácie a pokyny

VI.4. Prílohy výzvy
VI.5. Evidenčné číslo výzvy/spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ
VI.6. Dátum vypracovania tejto výzvy
VI.7. Schválil

1.Informácie medzi verejným obstarávateľom a uchádzačom alebo záujemcom sa uskutočňujú
písomne len elektronickým spôsobom.
2.Ak verejnému obstarávateľovi nebude doručená ani jedna ponuka, vyzve na uzavretie zmluvy
ďalšieho vybratého záujemcu alebo záujemcov.
1. Projektová dokumentácia stavby
2. Výkaz výmer
3.
Ostatné požiadavky
4.
Zmluvné obchodné podmienky
2019/OZ/02/01
12.2.2019
Ing. Ivan Seňko, riaditeľ
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Odberateľ: Školský poľnohospodársky podnik, n.o., Zemplínska Teplica

Spracoval: Ing. Gabriela Babjáková

Projektant: Projekty - BK, s.r.o.

JKSO :

Dodávateľ:

Dátum: 11.04.2018

Stavba : Zateplenie administratívnej budovy
Objekt : SO 01 - Administratívna budova
Časť : 02 - Zateplenie a ostatné stavebné práce

Zadanie - výkaz výmer
Por.

Kód

číslo

cen.

Kód položky

Popis položky, stavebného dielu, remesla,

Množstvo

Merná

Jednotková

Konštrukcie

výkaz-výmer

výmera

jednotka

cena

a práce

PRÁCE A DODÁVKY HSV
1 - ZEMNE PRÁCE
1 221 11310-7122

Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 100-200
mm, do 200 m2 - podklad asfalt. plochy, chodníky

10,116

m2

Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 150 mm,
do 200 m2 - okapový chodník + podklad asfalt. plochy

22,916

m2

3 221 11310-7141

Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 50 mm, do 200
m2 - asfaltová plocha

4,120

m2

4 272 11320-2111

Vytrhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých

26,600

m

5 272 13221-1101

Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne - okolo objektu

13,992

m3

6 272 16270-1105

Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4

6,872

m3

7 272 17120-1201

Uloženie sypaniny na skládku

6,872

m3

8 272 97913-1415

Poplatok za uloženie vykopanej zeminy

6,872

m3

9 001 17410-1001

Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do
100 m3

7,120

m3

0,480

m3

Zamurovanie otvoru do 1 m2 pálenými tehlami v murive akejkoľvek
hr. na maltu MVC - (napr. Porotherm) hr. 375 mm

0,169

m3

12 014 31023-9211

Zamurovanie otvoru do 4 m2 pálenými tehlami v murive akejkoľvek
hr. na maltu MVC - Porotherm hr. 375 mm

0,494

m3

13 011 31123-1503

Murivo nosné z tehál (napr. POROTHERM) 25 P+D P12 MVC 2,5

0,781

m3

14 014 31712-1251

Montáž prefa prekladu dodatočne do pripravených rýh sv. otvoru
1050-1800 mm

3,000

kus

15 MAT 593 407870

Keramické preklady (napr. POROTHERM) KP23,8 150x23,8x7

3,000

kus

2 221 11310-7131

1 - ZEMNE PRÁCE spolu:
2 - ZÁKLADY
10 011 27431-3611

Základové pásy z betónu prostého tr. C16/20
2 - ZÁKLADY spolu:

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE
11 014 31023-8211

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE
16 011 41732-1313

Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C16/20

0,094

m3

17 011 41735-1115

Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie

0,813

m2

18 011 41735-1116

Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie

0,813

m2

19 011 41736-1821

Výstuž stužujúcich pásov, vencov BSt 500 (10505)

0,023

t

4,120

m2

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:
5 - KOMUNIKÁCIE
20 272 56690-3123

Vysprav. podkl. po prekop. kamenivom hr. drveným hr. 20 cm
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Zadanie - výkaz výmer
Por.

Kód

číslo

cen.

Kód položky

Popis položky, stavebného dielu, remesla,

Množstvo

Merná

Jednotková

Konštrukcie

výkaz-výmer

výmera

jednotka

cena

a práce

21 272 56690-4505

Vyspravenie podkladov po prekopoch živičnými zmesami hr. 5 cm

22 272 56690-5122

Vysprav. podkl. po prekopoch podkladným betónom hr. 15 cm

23 221 59684-1120
24 MAT 592 479030

4,120

m2

4,120

m2

Kladenie bet. dlažby pre chodcov do flexib. mrazuvzdor. lepidla, pl.
do 50 m2

40,200

m2

Betónová dlažba mrazovzdorná, protišmyková

40,602

m2

21,621

m2

5 - KOMUNIKÁCIE spolu:
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE
25 011 61247-3182

Vnútorná omietka MVC zo suchých zmesí štuková (zamurovky,
stena v garáži)

26 011 62099-1121

Zakrývanie výplní vonk. otvorov z lešenia

106,660

m2

27 011 62245-1122

Vyspravenie vonkajších stien cement. maltou - po vybúraní keram.
obkladu

124,859

m2

28 014 62246-1311

Oprava omietky brizolitovej 20-30%

484,580

m2

29 011 62246-4222

Omietka vonk. stien tenkovrstv. silikátová zrnitosť 2 mm farebná
(napr. BAUMIT,Terranova)- fasáda, rímsy, ostenia, komín

636,863

m2

39,520

m2

1,026

m2

60,399

m2

13,856

m2

334,939

m2

18,064

m2

3,510

m2

237,560

m2

19,317

m2

30 011 62525-3110

Zateplenie vonk. konštr. spádovými doskami z min. vlny hr. 100 mm
(napr. ISOVER SD)

31 011 62525-8105

Kontaktný zatepľovací systém z polyst. XPS nenasiakavý hr. izol.
50 mm (napr. PERIMETER) - sokeľ

32 011 62525-8110

Kontaktný zatepľovací systém z polyst. XPS nenasiakavý hr. izol.
100 mm (napr. PERIMETER) - sokeľ

33 011 62525-9203

Kontaktný zatepľovací systém zo šedého fasád. polystyrénu hr. 100
mm (napr. ISOVER EPS Greywall) - vnút. stena garáže

34 011 62525-9209

Kontaktný zatepľovací systém zo šedého fasád. polystyrénu hr. 160
mm (napr. ISOVER EPS Greywall) - fasáda

vrátane sklomriežky, lepidla, kotiev a líšt

vrátane sklomriežky, lepidla, kotiev a líšt

vrátane sklomriežky, lepidla, kotiev a líšt

vrátane sklomriežky, lepidla, kotiev a líšt
35 011 62525-9239

Kontaktný zatepľovací systém zo šedého fasád. polystyrénu hr. 30
mm (napr. ISOVER EPS Greywall) - ostenia
vrátane sklomriežky, lepidla, kotiev a líšt

36 011 62525-9600

Kontaktný zatepľovací systém z min. vlny hr. 50 mm (napr. ISOVER
TP Profi PZ) - stena prístrešku pre kontajnéry

37 011 62525-9602

Kontaktný zatepľovací systém z min. vlny hr. 100 mm (napr.
ISOVER TP Profi PZ) - vyčnievajúce konštrukcie+komín

38 011 62525-9606

Kontaktný zatepľovací systém z min. vlny hr. 160 mm (napr.
ISOVER TP Profi PZ) - požiarna zábrana - pásy

39 011 63245-10pc

Vyspravenie bet. podkladu po vybúraní dlažby

50,430

m2

40 011 63712-1112

Odkvapový chodník z dekoračného kameniva hr. 150 mm so
zhutnením, betón+dlažba hr. 100 mm

17,800

m2

41 002 28997-0117

Odkvapový chodník - fólia proti prerastaniu buriny, koreňov

17,800

m2

Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s
bočnou oporou

36,720

m

43 MAT 592 173300

Obrubník betónový parkový 1000x250x50 mm

37,087

kus

44 221 91786-2111

Osad. chodník. obrubníka betón. stojatého s oporou do lôžka z
betónu tr. C 12/15

30,480

m

vrátane sklomriežky, lepidla, kotiev a líšt

vrátane sklomriežky, lepidla, kotiev a líšt

vrátane sklomriežky, lepidla, kotiev a líšt

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:
VI.7. Schválil
Ing. Ivan Seňko, riaditeľ
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE
42 221 91656-1111
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Zadanie - výkaz výmer
Por.

Kód

číslo

cen.

Kód položky

Popis položky, stavebného dielu, remesla,

Množstvo

Merná

Jednotková

Konštrukcie

výkaz-výmer

výmera

jednotka

cena

a práce

45 MAT 592 173210

Obrubník betónový lemovací 1000x250x80 mm

46 272 91973-5111

Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 50 mm

47 272 91973-5123

Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. 100-150
mm

48 003 94194-1041

Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m

49 003 94194-1291

Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041

50 003 94194-1841

Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10
m

51 013 96508-1813

Búranie dlažieb kamenin. cem. terac. hr. nad 1 cm nad 1 m2

52 013 97303-1324
53 013 97607-1111
54 013 97803-6141

Otlčenie vonk. omietok brizolitových do 30 %

55 013 97805-9631

Vybúranie obkladov vonk. z obkladačiek plochy nad 2 m2

56 013 97901-1111

Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie

57 013 97901-1121

Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie

58 013 97908-1111

Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km

59 013 97908-1121

Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km

60 013 97908-2111

Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m

61 013 97913-1409

Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach
"O"-ostatný odpad

30,785

kus

11,100

m

14,500

m

652,031

m2

1 304,062

m2

652,031

m2

43,950

m2

Vysek. kapies v murive z tehál do 0,10 m2 hĺ. do 15 cm

1,000

kus

Vybúranie kovových zábradlí a madiel

2,600

m

484,580

m2

124,859

m2

10,481

t

10,481

t

31,442

t

282,978

t

31,442

t

31,442

t

185,830

m2

189,547

m2

13,279

m2

13,545

m2

185,830

m2

185,830

m2

12,870

m2

56,520

m2

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:
PRÁCE A DODÁVKY PSV
713 - Izolácie tepelné
62 713 71311-1125

Montáž tep. izolácie stropov rovných spodom, prilepenie

63 MAT 631 411770

Doska čadičová (napr. NOBASIL MPE(M)) 40kg/m3 hr. 14 cm

64 713 71314-1111
65 MAT 631 5CA393

Doska (napr. Isover) - T 10 hr.100mm

66 713 71319-1120

Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, parozábrana
713 - Izolácie tepelné spolu:

763 - Konštrukcie - drevostavby
67 763 76313-3280

Podhľady kazetové, napr. sadrokartónové (napr. RIGIPS) zavesený
oceľ profil, dosky/kazety RF hr. 15 mm
763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:

764 - Konštrukcie klampiarske
68 764 76417-1316

Prestrešenie falcovanou hladkou krytinou z lakoplast. plechu hr.
0,6mm do 30° vrátane doplnkov (K7)

69 764 76431-2822

Klamp. demont. zastrešenia hladkého 670, do 30° nad 25m2

70 764 76435-2810

Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 330, do 30°

71 764 76435-9810

Klamp. demont. kotlík konický d-150, do 30°

72 764 76442-1850

Klamp. demont. ríms rš 330

73 764 76445-4802

Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-120

30,500

m

4,000

kus

6,000

m

37,780

m
Strana 5

Zadanie - výkaz výmer
Por.

Kód

číslo

cen.

Kód položky

Popis položky, stavebného dielu, remesla,

Množstvo

Merná

Jednotková

Konštrukcie

výkaz-výmer

výmera

jednotka

cena

a práce

74 764 76472-1113

Oplechovanie výstupkov z poplast. plechu rš 190 (K6)

75 764 76472-1117

Oplechovanie ríms z poplast. plechu rš 500 (K4)

76 764 76472-1120

Oplechovanie výstupkov z poplast. plechu rš 770 (K5)

77 764 76475-1113

Rúry odkvapové z poplast. plechu d 120 mm (K3)

78 764 76476-1132

Žľab pododkvapný z poplast. plechu d 150 mm (K1)

30,600

m

79 764 76476-1172

Čelo žľabu z poplast. plechu d 150 mm

4,000

kus

80 764 76476-1232

Kotlík pre kruh žľab z poplast. plechu d 150 mm (K2)

2,000

kus

12,800

m

17,600

m

6,700

m

49,600

m

18,600

m

764 - Konštrukcie klampiarske spolu:
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné
81 767 76723-2251

Montáž nerez. zábradlia na francúzske okná, pozdĺžna výplň,
kotvenie do fasády

82 MAT 553 3B01pc

Nerezové zábradlie 4-rúrkové dĺžka 3,2 m

4,000

kus

83 767 76723-2303

Montáž nerez. zábradlia na stĺpiky, ukotveného do podlahy,
pozdĺžna výplň

2,600

m

84 MAT 553 3B02pc

Nerezové zábradlie 4-rúrkové dĺžka 2,6 m

1,000

kus

85 767 76739-21pc

Montáž a dodávka oceľovej konštrukcie prestrešenia prístrešku

2,325

m2

86 767 76766-2210

Montáž mreží otváravých so zárubňou

2,344

m2

87 MAT 553 417710

Vonk. oceľ. 1-kr. mreže uzamykateľné 900x2000 mm so zárubňou
1090x2150 mm (15)

1,000

kus

88 767 76783-21pc

Demontáž a spätná montáž rebríkov do muriva

8,500

m

89 767 76783-4102

Montáž ochranného koša rebríka zváraním - na jestv. rebrík

8,500

m

90 MAT 553 0010pc

Ochranný kôš vonk. rebríka s bezpečn. zábradlím v hornej časti

8,500

m

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:
771 - Podlahy z dlaždíc keramických
91 771 77107-1141

Montáž keram. dlažieb mrazuvzdorným flex. lepidlom

8,700

m2

92 MAT 597 651031

Keramická dlažba mrazuvzdorná, protišmyková

8,874

m2

771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek
93 771 78174-1015

Montáž obkladov vonk. z obklad. hutných do malty

39,673

m2

94 MAT 583 857510

Vonkajší obklad - dekoratívny kameň

40,466

m2

781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:
783 - Nátery
95 783 78322-2100

Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné

13,190

m2

96 783 78322-6100

Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné

13,190

m2

783 - Nátery spolu:
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:
Za rozpočet celkom
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VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY

DRUH ZÁKAZKY (Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117)
Príloha 3
Dĺžka stavebných prác
Montáž tepelnoizolačného systému
Tepelnoizolačný materiál
Povrchové materiály
Podhľadový systém
Okapový chodník
Stavebný odpad
Náklady na Práce/Služby/Materiály (zahrnuté v projektovej dokumentácii
alebo na splnenie zmluvných záväzkov/obchodných podmienok diela)
nešpecifikované vo výkaze výmer
Bezpečnosť pracoviska
Realizácia prác
Projektová dokumentácia

Ostatné požiadavky na stavebné práce/odchýlky od projektovej dokumentácie
Maximálna dĺžka stavebných prác je 100 dní (odo dňa prevzatia staveniska do odovzdania
staveniska).
Montáž podľa technických podmienok výrobcu a STN 73 2901+Z1 a STN 73 2902
Certifikát CE
Výber farieb a vzorov po konzultácii a súhlase objednávateľa
Kazetový závesný systém, sadrokartónová / minerálna kazeta hrúbky min. 15 mm
Betónový okapový chpodník, betón+dlažba hr. 100 mm
Likvidácia stavebného odpadu zhotoviteľom
Zahrnie zhotoviteľ do ceny položiek určených výkazom výmer
Pracovisko zabezpečiť tak, aby bol umožnený bezpečný prechod osôb do budovy počas stavebných
prác
S čiastočným obmedzením prevádzky obstarávateľa.
Rozsah projektovej dokumentácie zahŕňa aj výmenu okien a dverí objektu, ktorá ale nie je
predmetom tejto zákazky. Okná a dvere budú osadené pred realizáciou zateplenia.
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