Mestská časť Košice – Krásna
ul. Opátska 18, 040 18 Košice - Krásna

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje
Ing. Patrik Ivanišin
tel. č.: 0910 11 93 44

Košice
15.02.2021

Vec: Verejné obstarávanie – Projekt telocvičňa
Vážený obchodný partner.
Mestská časť Košice Krásna má záujem o investíciu do športovej infraštruktúry –
rekonštrukcie, resp. opravy telocvične v ZŠ s MŠ Marka Križina.
V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme osloviť ako jedného z potenciálnych dodávateľov na
vypracovanie
„Projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na rekonštrukciu, resp. opravu
telocvične v ZŠ s MŠ sv. Mareka Križina v Košiciach Krásnej“.
Cenovú ponuku žiadame zaslať po profesiách t.j. každú časť oceniť osobitne.
Dokumentáciu požadujeme odovzdať : 8x tlačená forma, 1x CD, 1xUSB kľúč, emai v pdf
forme, výkaz výmer v exceli.
Dokumentácia musí obsahovať :
Architektonika : zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strechy, vonkajšie dvere, parapety,
dažďové zvody
Zdravotechnika : Vodovod a kanalizácia
Statika : Výpočet, posúdenie
Požiarna ochrana
Vykurovanie : kotly, rozvody, telesá vykurovania, rozvody z uhlíkovej ocele
Elektroinštalácia : rozvody, rozvádzače, svietidlá, bleskozvody
Výkaz výmer – po jednotlivých častiach
Doručenie Vašej ponuky stanovujeme do 20.2.2021, 8:00 hod vrátane, a to :
a) emailom na adresu prednosta@kosicekrasna s označením VO – PROJEKT TELOCVIČŇA
alebo
Tel. : 055/7299 740, e-mail: prednosta@kosicekrasna.sk, IČO: 00 69 1020, DIČ: 2021186860

b) v zalepenej obálke s označením VO – PROJEKT TELOCVIČŇA na sekretariát MČ Košice
Krásna, alebo do podateľne MČ Košice Krásna
Uveďte platobné podmienky
Termín na vypracovanie dokumentácie – predmet verejného obstarávania – je do 26.2.2021
10:00 hod.
Jediným kritériomna hodnotenie je cena v Eur.
Prípadné upresnenia je možné konzultovať obstarávateľom na t. č. 0910 11 93 44, resp. pri
obhliadke, ktorú je možné dohodnúť v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 15.30 hod.
S pozdravom

Ing. Peter Tomko
starosta

Tel. : 055/7299 740, e-mail: prednosta@kosicekrasna.sk, IČO: 00 69 1020, DIČ: 2021186860

