Průzkum trhu
- výzva k podání cenové nabídky

Zpracování sanačního návrhu pro budovu školní družiny

Zadavatel:
Základní škola Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1
Majakovského 131/1, 798 11 Prostějov
IČ: 62859056
Kontaktní osoba zadavatele:
Mgr. Martinou Šírkovou
tel: 582 360 013
e-mail: zsmaj@pvskoly.cz
Průzkum trhu je realizován dle „Pokynu zřizovatele č. 2/2016 pro příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je statutární město
Prostějov.“

Obecný popis
Druh veřejné zakázky:

Služby

Druh výběrového řízení:

Zakázka malého rozsahu ve zvláštním režimu

Obsah zakázky:

Předmětem cenového průzkumu je zpracování sanačního návrhu a cenová
kalkulace na provedení sanace vlhkého zdiva na objektu školní družiny na
ulici I. Olbrachta č.p. 2 na základě prohlídky na místě

Specifikace předmětu zakázky
1. vytvoření dodatečné horizontální a vertikální hydroizolace vhodně zvolenými
technologiemi
2. povrchově sanační úpravy vnitřních konstrukcí
- osekání stávajících omítek s následným očištěním, vyspárováním zdiva,
s odvozem a uložením sutin na skládku
- dodávka a montáž interiérové difuzní lišty se zapravením
- hydrofobizace zdiva
- vyrovnání podkladu pod sanační omítku v tl. do 20 mm
- aplikace jednovrstvé sanační omítky tepelně izolační, tl. do 30 mm
- úprava povrchu minerálním štukem
Cenová nabídka
Celková cena zakázky je maximálně 342.000,00 Kč bez DPH
Termín realizace prací
červenec – srpen 2019
Informace k podání nabídky
Nabídka bude uzavřena v obálce a označena nápisem „Nabídka – Sanační návrh školní
družiny“, doručena nejpozději do 15. 5. 2019. Nabídka musí být podána v písemné formě,
v českém jazyce. Uchazeč může předložit pouze 1 cenovou nabídku na celý předmět
zakázky.
Obsah nabídky
Nabídka musí obsahovat tyto náležitosti:
- identifikační údaje uchazeče
- návrh sanačních opatření s popisem použitých technologií
- celkovou cenu
V Prostějově dne 1. 4. 2019
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