Výzva
na predloženie ponuky – jednoduchá zákazka
(§ 9 ods. 9. zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
1.
Identifikácia verejného obstarávateľa:
Stredisko služieb škole a školským zariadeniam Petržalka, Bohrova 1, 851 01 Bratislava
IČO: 31811485
Kontaktné miesto: Stredisko služieb škole a školským zariadeniam Petržalka,
Bohrova 1, 851 01 Bratislava
Kontaktná osoba: Mgr. Jozef Kello
Telefón: 0911603190, E-mail: jokenko@gmail.com
2.
Názov predmetu zákazky:
Dodávka a montáž herných prvkov pre elokované pracovisko materskej školy
Iljušinova 1, Bratislava
Typ zmluvy: Kúpna zmluva.
Spoločný slovník obstarávania (CPV): 37535200-9 Zariadenia ihrísk
3.
Opis predmetu zákazky: Podrobné vymedzenie a opis predmetu zákazky tvoria prílohu č. 1 tejto
výzvy (cenu vyplní uchádzač) a prílohy č. 2 (vzor herných prvkov s popisom) , prípadné minimálne
odchýlka v rozmeroch sú povolené.
Prílohu č. 3 tvorí návrh kúpnej zmluvy.
4.
Miesto poskytnutia služby: Základná škola Tupolevova 20, Bratislava-Petržalka
5.
Rozdelenie predmetu zákazky: Nie. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky
6.
Trvanie dodania a montáže: od 1.3.2015 - do 31.3.2015
7.
Zverejnenie výzvy na internetovej stránke verejného obstarávateľa – www.strediskosluziebskole.sk
dňa 29.12.2014
8.
Podmienky financovania predmetu zákazky: Zákazka bude financovaná z vlastných prostriedkov
verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky ani zálohovú platbu. Splatnosť
faktúr je 14 dní od doručenia faktúry.
9.
Uplynutie lehoty na predloženie ponúk: 20.1.2015 Čas: do 12:00 hod.
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: Ponuky môžu byť doručené elektronicky na e-mailovú
adresu: lezo.m@stonline.sk resp. písomne, alebo osobne na adresu obstarávateľa. V prípade zaslania
ponuky v elektronickej podobe požadujeme jej písomné potvrdenie zaslané na adresu obstarávateľa do
troch dní od ukončenia lehoty na predkladanie ponuky.

10.
Podmienky účasti: Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia
podmienok účasti: podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, doklad že je uchádzač oprávnený
dodávať tovar, alebo poskytovať službu. Uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov môže nahradiť
uvedený doklad predložením platného potvrdenia Úradu pre verejné obstarávanie o zápise v zozname
podnikateľov platnom v čase predkladania ponúk.
Ostatné doklady:

- predloženie certifikátov k jednotlivým tovarom
- fotodokumentácia herného prvku, resp. grafické znázornenie,
- popis herného prvku, z akého materiálu je vyhotovený vrátane rozmerov

- čestné prehlásenie, že uchádzač nemá evidované daňové nedoplatky, nedoplatky
poistného na zdravotné a sociálne poistenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.
- čestné prehlásenie, že uchádzač porozumel predmetnej výzve, súhlasí s podmienkami uvedenými
v návrhu zmluvy a súhlasí s platnosťou predloženej ponuky do 31.3.2015.
Verejný obstarávateľ nepožaduje predložiť požadované doklady v originálnej alebo v overenej
fotokópii.
Obstarávateľ posúdi predloženie všetkých podkladov a vhodnosť herných prvkov pre deti
predškolského veku.
V prípade, že uchádzač nepredloží požadované doklady, nebude jeho ponuka ďalej vyhodnocovaná.
11.
Kritériá na vyhodnocovanie ponúk:
Najnižšia celková cena (uchádzač predloží svoju cenovú ponuku – vyplnenú v prílohe č. 1 tejto výzvy,
cenu uvádza vrátane DPH, dodávky a montáže).
12.
Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Pracovný čas verejného obstarávateľa pre účely tohto verejného obstarávania je v pracovných dňoch
v čase od 800 hod. do 14,00 hod.,
piatok od 800 hod. do 12,00 hod.,
kedy je možné doručovať písomnosti osobne.
Prijatá cena zákazky je konečná a nemenná.
V Bratislave, 22.12.2014

