Postępowanie nr 01/07/2018

Postępowanie w trybie konkursowym na
miejscowe naprawy dachów w obiekcie CKAH
w Katowicach ul. Pszczyńska 10
„Biuro Centrum” Sp. z o.o. w Katowicach ogłasza konkurs ofert na wykonanie miejscowych
napraw dachów w obiekcie CKAH w Katowicach przy ul. Pszczyńskiej 10.
BUDYNEK A:
 Uzupełnienie oraz wymiana uszkodzonych dachówek po około 20 sztuk na każdą stronę
dachu,
 usunięcie przecieku w rejonie okna „wole oko” i na przedostatnim piętrze. Należy przyjąć
konieczność rozbiórki dachówki od okna do kalenicy i na połaci w rejonie
powyżej przecieków, celem lokalizacji miejsca z którego przedostaje się woda, wykonanie
naprawy uszczelnienia pokrycia oraz ponowny montaż dachówek,
 wymiana 2 sztuk płotków śniegowych oraz naprawa pozostałych.
BUDYNEK B:
 Usunięcie przecieków na stropie części łącznika podziemnego. Należy naprawić uszkodzoną
hydroizolację. Dal zlokalizowania miejsc przecieków należy przewidzieć usunięcie żwiru
i płytek znajdujących się na stropie budynku C.
BUDYNEK C:
 Wymiana i naprawa obróbek blacharskich w miejscu przecieku na półpiętrze
i miejscowa przy kominach, stopkach podkonstrukcji uszczelnieniem typu Triflex, Enke, itp.,
 uszczelnianie styku konstrukcji budynku z naświetlem uszczelniaczami typu Triflex, Enke,
 usunięcie przecieku na dachu w części od strony obiektu A. należy zlokalizować miejsca
wpływania strugi wody pod warstwę papy i naprawić zgodnie z technologią istniejącego
pokrycia dachu.
 konserwacja skorodowanych kanałów wentylacyjnych na dachu o profilu kwadratowym.
OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:
 Cenę netto + Vat wykonania przedmiotowych prac obejmującą robociznę i materiały, jako
wynagrodzenie ryczałtowe za całość prac,
 czas realizacji od podpisania umowy,
 okres gwarancji,
 referencje z prac wykonywanych w ostatnim roku o podobnym charakterze.
Warunkiem złożenia oferty jest przeprowadzenie wizji obiektu.
Oferty prosimy składać w biurze Spółki (pokój 189) do dnia 19.07.2018 r.
Ogłaszający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
W przypadku unieważnienia postępowania, ogłaszający nie ponosi kosztów postępowania.
W sprawie dodatkowych informacji i wizji w obiekcie proszę się zwrócić
Dyrektora ds. techniczno-eksploatacyjnych Pana Leszka Nowaka tel. 32 207-21-82.
Oferta powinna być ważna, co najmniej przez 30 dni licząc od dnia 19.07.2018 r.
Katowice, 05.07.2018 r.
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