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

Stredná odborná škola

Sídlo organizácie:

Gemerská 1, 040 11 Košice

IČO:

17078423

Zastúpený:

Mgr. Ingrid Sedláková

Kontaktné miesto:

Stredná odborná škola, Gemerská 1, 040 11 Košice

Kontaktná osoba:

Ing. Gabriela Nagyová

Telefón:

055/6424371

E-mail:

sosgemke@mail.telekom.sk

2. Postup verejného obstarávania.
Postup podľa § 5 a § 117 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Všeobecná charakteristika predmetu zákazky.
Názov
CPV
Druh

Výmena okien
45000000-7
Stavebné práce

Oprava okien podľa prílohy č. 1 Výkaz výmer:
a) Úprava povrchov, podlahy, osadenia
b) Ostatné konštrukcie a práce -búranie
c) Konštrukcie klampiarske
d) Konštrukcie doplnkové kovové
e) Dokončovacie práce – maľby
f) Výkres okien Príloha č. 2
Podmienkou je obhliadka objektu pred predložením ponuky počas pracovných dní od 01. 06. 2016
do 14. 06. v čase od 10,00 hod. do 12,00 hod.
4. Predpokladaná hodnota zákazky: 34 000,– (bez DPH)
5. Stanovenie ceny:
Cena musí obsahovať aj cenu za dopravu, musí byť spracovaná podľa požadovaného rozsahu, kvality
a požiadaviek podľa Prílohy č. 1. Neocenený výkaz - výmer musí byť položkovite ocenený a musí tvoriť prílohu
ponuky uchádzača. V ponuke je potrebné uviesť cenu v eurách bez DPH, výšku DPH a cenu s DPH. Ak
uchádzač nie je platcom DPH uvedie túto skutočnosť v ponuke.
Cena predmetu zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách a v znení
neskorších predpisov.

6. 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.
7. 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.

8. Obsah ponuky
Obsah ponuky
1. Vyplnený a podpísaný formulár list obsahujúci identifikačné údaje uchádzača,
čestné vyhlásenie uchádzača o súhlase s obchodnými a zmluvnými podmienkami(Príloha č. 3).
3. Ocenený zoznam položiek predmetu zákazky = výkaz – výmer položkovitý ponukový rozpočet
(Príloha č. 1).
4. Predloženie dokladu o oprávnení uskutočňovať stavebné práce a realizovať predmet zákazky
(výpis z obchodného registra alebo výpis zo živnostenského registra, iné živnostenské oprávnenie
vydané podľa osobitných predpisov).
5. Návrh na plnenie kritérií podľa Prílohy č.4.

9. Miesto a lehota na predloženie ponuky
Miesto predloženia ponuky
Stredná odborná škola, Gemerská 1, 040 11 Košice

Lehota na predloženie ponuky
14. 06. 2016

10. Vyhodnotenie ponúk:
Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční 14. 06. 2016 a úspešnému uchádzačovi bude písomne oznámený výsledok
o prijatí ponuky.

V Košiciach, dňa 01. 06. 2016

Mgr. Ingrid Sedláková
riaditeľka školy

1.
2.
3.
4.

Neocenený výkaz výmer.
Výkres okien.
Čestné vyhlásenie uchádzača o súhlase s obchodnými a zmluvnými podmienkami.
Návrh na plnenie kritéria.

