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IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Názov:

Mesto Komárno

IČO:

00 306 525

DIČ:

20 21 035 731

S í d l o:

Námestie generála Klapku 1., 945 01 Komárno

Štatutárny orgán:

MUDr. Anton Marek, primátor

Tel.:

+42135/2851 212

Fax:

+42135/7702 703

e-mail

primator@komarno.sk

Internetová adresa:

www.komarno.sk

Kontaktná osoba zodpovedná za verejné obstarávanie:
Organizácia:

B&V Pro s.r.o.

Sídlo:

Uralská 15, 040 12 Košice

Poštová adresa:

Lipová 23, 900 27 Bernolákovo

IČO:

47 114 207

DIČ:

2023769022

kontaktná osoba:

Ing. Beatrix Fazekas

mobil:

+421 905 255 980, +421 905 255 977

e-mail:

info@bvpro.sk alebo director@bvpro.sk

web:

www.bvpro.sk

2
2.1

PREDMET ZÁKAZKY
Predmet zákazky je v súlade s § 3 ods. 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“)
zákazka na uskutočnenie stavebných prác.

2.2

Názov predmetu zákazky: Výmena vonkajších výplní otvorov na budove základných škôl.
Stručný opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky je výmena vonkajších výplní otvorov na
budove
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•

Základnej školy J.Á.Komenského Komárno a

•

Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským na Eötvösovej ul. 39, Komárno

Navrhnuté práce pre ZŠ s vjm na Eötvösovej ul.:
•

odstránenie drevených okenných konštrukcií, vonkajších dverí a zasklených stien, odstránenie
vonkajších parapetov

•

odstránenie vonkajšieho dreveného obloženia medziokenných pilierov vrátane tepelnej
izolácie

•

osadenie nových výplní otvorov plastových s izolačným dvojsklom

•

osadenie vonkajších parapetných dosiek z farbeného AL plechu

•

osadenie vnútorných sadrokartonových

medzistienok pri priebežných oknách medzi

miestnosťami prekrytie medziokenných stĺpov plastovou výplňou s izoláciou
•

domurovanie stĺpov medzi oknami

•

omietka vnútorných ostení a maľby v potrebnom rozsahu

Navrhnuté práce pre ZŠ J.Á.Komenského :
•

odstránenie drevených okenných konštrukcií, vonkajších dverí a zasklených stien, odstránenie
vonkajších a vnútorných parapetov

•

odstránenie vonkajšieho dreveného obloženia medziokenných pilierov vrátane tepelnej
izolácie

•

osadenie nových výplní otvorov plastových s izolačným dvojsklom resp. s bezpečnostným
izolačným dvojsklom

•

osadenie vonkajších parapetných dosiek z farbeného AL plechu

•

osadenie vnútorných parapetných dosiek na pôvodné oceľové konzolky, ktoré je potrebné
prekontrolovať, očistiť, opatriť náterom príp.doplniť

2.3

•

zateplenie medziokenných stĺpov a prekladu nad oknami vrátane sieťky a vonkajšej omietky

•

omietka vnútorných ostení a maľby v potrebnom rozsahu
Číselný kód predmetu zákazky pre hlavný predmet a doplňujúce predmety z Hlavného slovníka,
prípadne alfanumerický kód z Doplnkového slovníka Spoločného slovníka obstarávania
(CPV/SSO):
Hlavný slovník:

45214800-8

Budovy školiacich zariadení

Doplnkový slovník:

IA13-5

Rekonštrukcia
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Doplnkový slovník: GC10-6

3

Rozsah práce: odstráneie starých a osadenie
novýchvýplní
otvorov
s príslušnými
prácami,
domurovanie

MIESTO A TERMÍN DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY

3.1 Miesto alebo miesta dodania predmetu zákazky: Verejný obstarávateľ požaduje činnosti od
budúceho dodávateľa na katastrálnom území mesta Komárno, ZŠ s vjm na Eötvösovej ul a ZŠ
J.Á.Komenského.
3.2 Termín dodania predmetu zákazky: nesmie byť dlhšia ako 60 kalendárnych dní od protokolárneho
odovzdania staveniska verejným obstarávateľom.
4
4.1

ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstaráveteľa. Platby sa budú
realizovať bezhotovostným stykom na základe vystavených faktúr.

5
5.1

POUŽITÝ POSTUP/PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY
Stavebné práce – podlimitná zákazka, verejná súťaž - v zmysle § 100 až § 102 zákona
o verejnom obstarávaní

5.2

Predpokladaná hodnota zákazky:

189 577,37 EUR bez DPH
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