Výzva na predloženie cenovej ponuky
Názov zákazky: Stavebný dozor - Obnova budovy Obecného úradu a obnova
budovy MKS (miestneho kultúrneho strediska)
Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov Obec Slovenské Pravno
IČO 00316911

Zadávateľ nie je platca DPH
Adresa Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno, SK
Kontaktná osoba Eva Pálešová, +421911235 685, starosta@obecslovenskepravno.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: neuvedené
Predpokl. obdobie 2018-2019
realizácie:
Lehota na predkladanie do 24.3.2017 do 14:00
ponúk:

Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:
Spôsob predkladania ponúk: https://www.tendernet.sk/zakazka?d7bpGk27pQhLqow6nyYMcw
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.

Opis
Oblasť Stavebníctvo
Podoblasť Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby
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Opis
Zákazka je vytvorená za účelom zistenia predpokladanej hodnoty zákazky na prácu stavebného
dozoru pri obnove budovy Materskej školy a obnove budovy MKS (miestneho kultúrneho strediska) v
obci Slovenské Pravno.
Verejný obstarávateľ umožní uchádzačom realizáciu obhliadky miesta po predchádzajúcej dohode
so starostom obce.
Detaily ku časti A - budova Obecného úradu:
Základné údaje - zastavaná plocha 190,4 m2 (1. podzemné podlažie - 87,02 m2, 2. nadzemné
podlažie - 151,4 m2 a 151 m2, podkrovie - 151,6 m2), spolu 541,02 m2
- nové zateplenie budovy
- výmena všetkých okien
- výmena všetkých dverí (vonkajších)
- bezbariérový vstup
- odizolovanie strechy v mieste schodiska
- rekonštrukcia elektroinštalácie
Opis zákazky - rekonštrukcia kúrenia
Rozpočet na stavebné práce s DPH = 310 049,89 EUR (stavebný dozor predstavuje max. 2,3% zo
stavebných prác)
Detaily ku časti B - budova MKS:
Základné údaje - zastavaná plocha 302 m2 (1. podzemné podlažie - 20,8 m2, 1. nadzemné podlažie
- 194,6 m2, podkrovie - 182,2 m2), spolu 405,6 m2
- kompletné zateplenie budovy
- výmena všetkých okien
- výmena všetkých dverí (vonkajších)
- rekonštrukcia strechy (výmena)
- bezbariérový vstup
- rekonštrukcia elektroinštalácie
- rekonštrukcia kúrenia
Rozpočet na stavebné práce s DPH = 292 979,82 EUR (stavebný dozor predstavuje max. 2,3% zo
stavebných prác)

Položky zákazky
P.Č.
1
2

Názov položky / Špecifikácia
Stavebný dozor - časť A

Množstvo
1,000 počet

Časťou A sa rozumie budova Obecného úradu
Stavebný dozor - časť B

1,000 počet

Časťou B sa rozumie budova MKS (miestneho kultúrneho strediska)
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