Výzva na predloženie cenovej ponuky
Verejné obstarávanie
Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet verejného obstarávania v zmysle zákona
č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
Vás žiadame o predloženie cenovej ponuky
„Rekonštrukcia vnútornej kanalizácie – dvoch stúpačiek v sociálnej časti WC
a odvetrávacieho potrubia“
Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Základná škola Pugačevova 1381/7, Humenné
IČO:
37874098
Telefón:
057/788 74 41
E-mail:
skola@zspugacevhe.sk
Miesto dodania predmetu zákazky: ZŠ Pugačevova 1381/7, Humenné
Druh zákazky: Podlimitná zákazka na poskytnutie prác.
Stručný opis zákazky:
- búracie práce
- demontáž a montáž kanalizačnej stúpačky
- demontáž a montáž záchodových mís
- obkladačské a murárske práce
- odvoz sutiny
Počet stúpačiek: 2 (slovom dve)
Predpokladaná hodnota zákazky:
Predpokladaná hodnota celej zákazky je 6 400 € bez DPH, 7 680 € s DPH.
Lehota na dokončenie zákazky: 05. 08. 2015
Podmienky financovania zákazky:
Predmet zákazky sa bude financovať z vlastných zdrojov obstarávateľa. Splatnosť faktúry je
minimálne 14 dní od doručenia faktúry. Verejný obstarávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavok.
Platba sa uskutoční na základe skutočne vykonaných prác a predložených faktúr, po zrealizovaní
a prevzatí diela, ktoré bude bez závad.

Podmienky účasti:

1. Cenu za realizáciu požadovaných prác vrátane materiálu je potrebné stanoviť zo strany
predkladateľa cenovej ponuky na základe odporúčanej obhliadky priestorov na Základnej škole
Pugačevova 1381/7, Humenné za 2 (slovom dve) stúpačky.
2. Cena za predmet zákazky uvedená v cenovej ponuke musí zahŕňať všetky požiadavky a okolnosti
uvedené v tejto výzve a musí byť stanovená ako cena pevná, vrátane DPH, bez možnosti jej
ďalšieho navyšovania.
3. V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, uvedie to v svojej ponuke.
4. Termín začatia rekonštrukčných prác je 10. 07. 2015, termín ukončenia do 05. 08. 2015.
5. Súčasťou ponuky uchádzača musí byť aktuálny doklad o tom, že uchádzač je oprávnený

poskytovať práce vo vzťahu k predmetu zákazky, na ktorú predkladá ponuku (výpis z obchodného
registra, živnostenské oprávnenie) – nemusí byť originál. Verejný obstarávateľ bude požadovať
originál alebo overenú kópiu iba od víťazného uchádzača.
6. V prípade nedodržania týchto podmienok bude ponuka vylúčená zo súťaže.
7. Do ponuky doplní uchádzač svoje indentifikačné údaje a cenu za celý predmet zákazky a podpíše
ho oprávnená osoba uchádzača.

Lehota na prijímanie ponúk:

Cenovú ponuku je potrebné doručiť v uzavretom obale s heslom „Súťaž – rekonštrukcia vnútornej
kanalizácie dvoch stúpačiek v sociálnej časti WC a odvetrávacieho potrubia – neotvárať“ v termíne
najneskôr do 08. 07. 2015 do 10,00 hod. na sekretariát Základnej školy Pugačevova 1381/7, 06601
Humenné. V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je rozhodujúci
termín (t. z. hodina a deň) doručenia ponuky.

Podmienky vyhodnotenia ponúk:

1. Vyhodnotenie ponúk bude neverejné. Uchádzači budú informovaní o výsledku vyhodnotenia.
Ponuky vyhodnocuje 3-členná komisia zriadená na vyhodnotenie ponúk v zmysle vnútornej
smernice o verejnom obstarávaní.
2. Verejný obstarávateľ oznámi prijatie ponuky úspešnému uchádzačovi písomne najneskôr do troch
dní od vyhodnotenia ponúk a v tomto termíne zároveň upovedomí neúspešných uchádzačov
o tom, že v tejto zákazke neuspeli.

Kritériá na hodnotenie ponúk:

1. kritérium - termín realizácie zákazky – od 10.07.2015 do 05.08.2015
2. kritérium – termín ukončenia zákazky – 05.08.2015
3. kritérium – najnižšia cena.
Uchádzač navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:
- navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
- výška DPH ( ak nie je platcom DPH uvedie 0,- € DPH) a upozorní na túto skutočnosť,
- navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.

V Humennom 06.07.2015

PaedDr. Pavlina Kurucová
riaditeľka školy

