VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
na zákazku z nízkou hodnotou podľa ustanovenia § 117 zák. č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní v pl. znení
Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka, Bohrova 1, Bratislava v
súlade s § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, týmto vyzýva na predloženie cenovej ponuky na zákazku verejného
obstarávania.
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka
Sídlo: Bohrova 1, 851 01 Bratislava
Zastúpenie: Ing. arch. Jozef Nemec
Kontaktná osoba pre predmetnú zákazku: Ing. Tomáš Sekerec
2. Názov zákazky: Stavebné úpravy MŠ Lietavská 1, Bratislava
3. Miesto predmetu zákazky realizácie stavby: MŠ Lietavská 1, Bratislava
4. Čas trvania zmluvy (zákazky): od účinnosti zmluvy najneskôr do 31.12.2019
5. Druh zákazky: zákazka v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z., stavebné práce
6. Kód CPV: kód CPV 45214100-1 Stavebné práce na budovách materských škôl
7. Opis predmetu zákazky: V prílohe popis a projekt realizácie prestavby.
- Búranie priečok
- Vybúranie obkladov a dlažby
- Zhotovenie omietok
- Montáž dlažieb a obkladov
- Vodoinštalačné práce
- Sanita
- Drevené konštrukcie, interiérové dvere
- Montáž podlahových krytín
- Elektroinštalácia
8. Obhliadka miesta dodania predmetu obstarávania:
Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom pred vypracovaním ponuky vykonať
fyzickú obhliadku dotknutých priestorov za účelom riadneho oboznámenia sa so
skutkovým stavom tak, aby bolo z ich strany možné predložiť presne definovanú
ponuku.
9. Kritérium na vyhodnotenie cenových ponúk: najnižšia cenová ponuka
Cena musí byť uchádzačom uvedená ako celková cena predmetu zákazky. Zákazka
nie je rozdelená na časti.
10. Stanovenie zmluvných podmienok:
Verejný obstarávateľ podpíše s dodávateľom Zmluvu o dielo podľa ustanovení §
536 a nasl. Zákona č. 513/91 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov.
- Požadovaná záruka 60 mesiacov za riadne vykonanie stavebných prác, vrátane
použitých materiálov okrem tých častí diela, na ktoré ich výrobcovia poskytujú
kratšiu záručnú lehotu, najmenej však 24 mesiacov
- Termín realizácie od 19.08.2019 do 28.10.2019
- Príloha: návrh zmluvy o dielo
11. Lehota na predkladanie ponúk a miesto predkladania ponúk: do 12.08.2019,
13,00 hod. osobne, alebo poštou na adresu obstarávateľa s údajmi:

▪
▪
▪
▪

názov (obchodné meno) a sídlo uchádzača
návrh ceny
prehlásenie, že súhlasí s podmienkami v návrhu zmluvy
Oprávnenie poskytovať danú službu preukázané kópiou dokladu o oprávnení
podnikať a poskytovať službu a práce v predmete zákazky. Dokladom môže byť
výpis zo živnostenského registra , výpis z obchodného registra alebo iné než
živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov (postačuje aj
aktuálny elektronický výpis).
V prípade doručenia poštou je na obálke potrebné uviesť odosielateľa, označenie
„SÚŤAŽ - NEOTVÁRAŤ“ a názov zákazky.
12. Mena a ceny uvádzané v ponuke:
Ponúkajúci uvedie cenu bez DPH a cenu s DPH v € (ak ponúkajúci nie je
platiteľom DPH, uvedie túto skutočnosť v ponuke). Cenová ponuka musí zahŕňať
všetky náklady na predmet zákazky.
13. Vyhotovenie ponuky:
Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme.
14. Náklady na ponuku:
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša
uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na
výsledok verejného obstarávania.
15. Lehota oznámenia výsledku vyhodnotenia ponúk uchádzačom:
Verejný
obstarávateľ
po
vyhodnotení
ponúk
bezodkladne
oznámi
najvýhodnejšiemu uchádzačovi, že prijíma jeho ponuku a následne s ním uzavrie
zmluvu o dielo.
16. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Ak ponuka uchádzača nebude obsahovať požadované údaje a platné doklady,
nebude obsahovať celý rozsah požadovaných prác, ponuka nebude
vyhodnocovaná.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk
v prípade jej neprijateľnosti z dôvodu neprimerane vysokej ceny, ktorá bude
prekračovať výšku finančných prostriedkov vyčlenených verejným obstarávateľom
na tento účel.
Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača
pri postupe zadávania zákazky nie je možné v zmysle ustanovenia § 170 ods. 8)
písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. podať námietky.

V Bratislave: 31.07.2019

Ing. arch. Jozef Nemec
poverený riadením SSŠaŠZP

