Výzva na predloženie cenovej ponuky
pre zákazku podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
v znení neskorších predpisov
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:
Základná škola
Sídlo:
Pribinova 34, 075 01 Trebišov
IČO:
355 41 067
DRČ:
2021663721
Kontaktná osoba vo veciach zákazky: PaedDr. František Ňaršanský
Telefón:
0915 944 101
E-mail:
narsanskyf@gmail.com
Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania: PaedDr. František Ňaršanský
Telefón:
0915 944 101
E-mail:
narsanskyf@gmail.com
2. Predmet zákazky
2.1.
Názov zákazky: Odstránenie statických porúch ZŠ , zateplenie bloku C
2.2.
Druh zákazky: zákazka na uskutočnenie stavebných prác iných ako bežne
dostupných na trhu
2.3.
Typ zmluvy: Zmluva o dielo
2.4.
Platnosť zmluvy: do 31.07.2019
3. Miesto, termín dodania predmetu zákazky
3.1.
Miesto dodania predmetu zákazky: Základná škola, Pribinova 34, Trebišov
3.2.
Termín dodania predmetu zákazky: do 31.07.2019

4. Opis predmetu zákazky a jeho rozsah
4.1.
Predmetom zákazky je zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ s osobným
prevzatím zodpovednou osobou verejného obstarávateľa – PaedDr. František
Ňaršanský
4.2.
Predmet zákazky požaduje verejný obstarávateľ oceniť v súlade s tabuľkou na
ocenenie predmetu obstarávania, ktorá tvorí prílohu výzvy.

5. Variantné riešenie: neumožňuje sa
6. Predpokladaná hodnota zákazky: 31.500,00€ bez DPH
7. Predkladanie cenových ponúk
7.1.
Cenové ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v €.
7.2.
Cenová ponuka predmetu zákazky, ktorá zahŕňa všetky náklady súvisiace s
dodaním predmetu zákazky, sa predkladá na celý predmet zákazky.
Lehota na predloženie cenových ponúk je určená do 11.03.2019 do 12.00 hod.
7.3.
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7.4.
Cenové ponuky sa doručujú v listinnej podobe v uzatvorených obálkach
a označujú sa názvom zákazky a ďalej sa uvádza NEOTVÁRAŤ
Adresa, na ktorú sa majú cenové ponuky doručiť: Základná škola, Pribinova 34,
7.5.
075 01 Trebišov. V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej
zásielky, rozhodujúci je termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi.
V prípade osobného doručenia uchádzači odovzdajú ponuku riaditeľovi školy.
8. Lehota viazanosti ponuky
Cenová ponuka zostáva počas lehoty viazanosti ponuky stanovenej do 11.03.2019.
9. Podmienky financovania predmetu zákazky
9.1.
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa
formou bezhotovostného platobného styku
9.2.
Zálohy nebudú poskytované
9.3.
Fakturácia – faktúra bude vystavená po dodaní služby na miesto dodania.
Prílohou faktúry bude Protokol alebo Zápis o odovzdaní a prevzatí diela. Splatnosť
faktúry je 14 dní.
10. Podmienky účasti uchádzačov
10.1.
Uchádzač predloží doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky
(aktuálna kópia výpisu o obchodného alebo živnostenského registra)
Uchádzač predloží výpis z registra partnerov verejného sektora.
10.2.

11. Kritérium na hodnotenie cenových ponúk
Najnižšia cena s DPH za celý predmet zákazky.
12. Obsah ponuky
Ponuka musí obsahovať ocenenie predmetu obstarávania v súlade s prílohou
a doklad podľa bodu 10.
13. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa
13.1.
Po vyhodnotení cenových ponúk budú uchádzači písomne oboznámení
s výsledkom vyhodnotenia
13.2.
S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva o dielo.
13.3.
Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odstúpi od podpisu zmluvy,
verejný obstarávateľ môže vyzvať na uzatvorenie zmluvy ďalšieho uchádzača
v poradí.
13.4.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku
z predložených ponúk v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre
verejného obstarávateľa.
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13.5.
Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením
cenovej ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému
obstarávateľovi.

V Trebišove 01.03.2019
PaedDr. František Ňaršanský
riaditeľ ZŠ
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