Výzva na predloženie ponuky
I. Všeobecné informácie.
1. Identifikácia verejného obstarávateľa.
Názov organizácie:

Stredná odborná škola

Sídlo organizácie:

Gemerská 1, 040 11 Košice

IČO:
Zastúpený:

17078423
Mgr. Ingrid Sedláková

Kontaktné miesto:
Kontaktná osoba:
Telefón:

Stredná odborná škola, Gemerská 1, 040 11 Košice
Ing. Gabriela Nagyová
055/6424371

E-mail:

sosgemke@mail.telekom.sk

2. Postup verejného obstarávania.
Postup podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/ 2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.

II. Opis predmetu zákazky.
1. Všeobecná charakteristika predmetu zákazky.
Názov
CPV
Druh

Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie (Názov stavby: Stavebné úpravy
odborných učební, Stredná odborná škola, Gemerská 1, 040 11 Košice
71242000-6
služba

Podmienkou je obhliadka stavby za účelom získania všetkých informácií potrebných pred predložením ponuky
v čase od 10,00 hod. do 12,00 hod. počas pracovných dní.
Predpokladaná hodnota zákazky: 7 000,– (vrátane DPH)

2. Funkčná špecifikácia predmetu zákazky.
Vypracovanie projektovej dokumentácie potrebnej k realizácii stavebných úprav
Vypracovanie rozpočtu (ocenený a neocenený – výmer)
3. Technická špecifikácia predmetu zákazky.
Technické vlastnosti
Projektová dokumentácia v stupni pre
realizáciu v rozsahu:
• Sprievodná správa
• Súhrnná technická správa
• Stavebné riešenie
• Elektroinštalácia
• Zdravotno-technická inštalácia
• Vzduchotechnika
• Ústredné vykurovanie
• Požiarna ochrana
• Výkaz výmer
• Rozpočet

Jednotka
súbor

Minimum

Maximum

Presná hodnota
6

4. Požadované množstvo.
MJ
paré

Množstvo
6

III. Obchodné a zmluvné podmienky.
1. Všeobecná charakteristika zmluvných podmienok.
Miesto dodania
Lehota dodania
Spôsob platby
Splatnosť

Stredná odborná škola, Gemerská 1, 040 11 Košice
11. 11. 2015
Bezhotovostný platobný styk
Po preukázaní prostriedkov z KSK

Predmet zákazky musí byť dodaný Objednávateľovi najneskôr do 11. 11. 2015 od momentu vzniku Zmluvy.
Výsledkom verejného obstarávania bude:
Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov. Jej súčasťou bude aj výzva na predloženie ponuky a ponuka uchádzača.

IV. Súťažné podmienky
Kritérium

Spôsob hodnotenia

Určenie úspešného uchádzača

Celková cena za predmet

Hodnotí sa cena vrátane DPH

Úspešný bude uchádzač s najnižšou

zákazky

uvedená v ponuke uchádzača.

celkovou cenou.

V. Obsah ponuky
Obsah ponuky
1. Vyplnený a podpísaný formulár ponuka. (formulár je v prílohe k výzve nižšie).
2. Čestné vyhlásenie uchádzača o súhlase s obchodnými a zmluvnými podmienkami.
3. Ocenený zoznam položiek predmetu zákazky.

VI. Miesto a lehota na predloženie ponuky
Miesto predloženia ponuky

Lehota na predloženie ponuky

Stredná odborná škola, Gemerská 1, 040 11 Košice

15. 10. 2015 do 15,00 hod.

V Košiciach, dňa 02. 10. 2015

Mgr. Ingrid Sedláková
riaditeľka školy
Prílohy:
1. Zoznam položiek predmetu zákazky.
2. Čestné vyhlásenie uchádzača o súhlase s obchodnými a zmluvnými podmienkami.

Príl. č. 1 k Výzve
Zoznam položiek predmetu zákazky
Pol.č.

Názov položky

1

Vypracovanie realizačnej
projektovej dokumentácie

MJ

Množstvo

Cena za MJ
v eur

Cena spolu za položku v eur

Cena spolu za predmet zákazky v eur
DPH pri sadzbe ............ % v eur
Celková cena za predmet zákazky v eur

Príl. č. 2 k Výzve

Názov predmetu zákazky:
Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie (Názov stavby: Stavebné úpravy odborných
učební, Stredná odborná škola, Gemerská 1, 040 11 Košice).

Verejný obstarávateľ (názov a adresa sídla):
Názov:

Adresa sídla:

Stredná odborná škola

Gemerská 1, 040 11 Košice

Čestné vyhlásenie uchádzača k obchodným a zmluvným podmienkam

Dolu podpísaný oprávnený zástupca právnickej/fyzickej1 osoby:

obchodné meno:
adresa sídla:
IČO:
zastúpený:

Čestne vyhlasujem, že som sa zoznámil

s obchodnými a zmluvnými podmienkami

uvedenými verejným obstarávateľom vo výzve na predloženie ponuky zmluvy o dielo a
spôsobom určenia ceny za predmet zákazky a že s nimi súhlasíme a v prípade ak bude
naša ponuka vyhodnotená ako úspešná, predložíme predmetnú zmluvu podpísanú
oprávneným zástupcom, v origináli, v lehote najneskôr do 5 pracovných dní od doručenia
oznámenia o úspešnosti ponuky.

V ......................, dňa .............................

..............................................................
.....................................
(pečiatka, meno, priezvisko,
funkcia a podpis oprávnenej osoby)

1

Nehodiace sa škrtnúť

