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VEC: Zákazka s nízkou hodnotou „Dodávka a montáž PVC krytiny“
- Výzva na predloženie ponuky

Podľa ustanovenia parag.117 zákona NR SR č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých predpisov
zákonov a doplnení niektorých zákonov.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:

Stredná odborná škola polytechnická, Dolný Kubín - Kňažia

Ulica:

Jelšavská 404, 026 01, Dolný Kubín

IČO:

00891479

Osoba zodpovedná
za obstarávanie:

Marcela Gallová

E-mail:

marcela.gallova@vuczilina.sk

Tel.:

0905754237

Kontaktná osoba:

Marcela Gallová

E-mail:

marcela.gallova@vuczilina.sk

Tel.:

0905754237

2. Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je dodávka a montáž PVC krytiny na školskom internáte. Na 3. poschodí ŠI sa nachádza 13 buniek - 26 izieb s
chodbičkami + chodba na tomto poschodí. Ďalej požadujeme dodávku a montáž PVC krytiny na schodisku na školskom internáte.
Jedná sa o schody s odpočivadlami na všetkých poschodiach + menšie chodby nachádzajúce sa pri schodoch.
Starú PVC krytinu budú odstraňovať naši zamestnanci. Od Vás požadujeme odvoz starej PVC krytiny.

Typ zákazky: Stavebné práce
CPV:

44112230-9 Linoleum

3. Podmienky účasti:
Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží (vloží ako prílohu do systému eBIZ e-Zakazky):
a.) Doklad preukazujúci oprávnenie uskutočňovať požadované práce rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky,
výpisom z obchodného registra alebo výpisom zo živnostenského registra.
b.) Čestné vyhlásenie § 32 ods. 2, písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej „ZOVO“).

c.) Ocenený výkaz výmer. (doklad môže byť vložený ako príloha v exelovskom formáte xls, xlsx)

Práce požadujeme previesť a vyfakturovať do 20.12.2019.

4. Požiadavky na predmet zákazky :
Uchádzač o zákazku nacení Výkaz - výmer, ktorý bude tvoriť prílohu cenovej ponuky. Výsledná cenová ponuka sa bude zhodovať s
ponukou, ktorú bude uchádzač uvádzať priamo do systému. Vyhodnocovať sa budú ceny bez DPH.

5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 17 372.03 Eur bez DPH.

6. Lehota na predkladanie ponúk
Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do: 25.11.2019 , 09:00 hod.

7. Miesto predkladania ponúk
Ponuku doručte v lehote na predkladanie ponúk do elektronického systému www.ezakazky.sk do zákazky „Dodávka a montáž PVC
krytiny“. Dokumenty k ponuke vložte do systému v záložke Ponuka. V elektronickom systéme vyplňte Návrh na plnenie kritérií. Pre
odoslanie kliknite na Odoslať ponuku.

8. Jazyk ponuky
Slovenský jazyk

9. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritérium na vyhodnotenie ponúk bude celková cena bez DPH. Úspešnou ponukou sa stane ponuka uchádzača, ktorého ponuka nebola
vylúčená, a ktorého ponuka bude najnižšia. V celkovej cene za predmet zákazky budú zahrnuté všetky náklady uchádzača.

10. Typ zmluvy a trvanie zmluvy
Verejný obstarávateľ uzatvorí s úspešným uchádzačom právny vzťah v zmysle podmienok uvedených v tejto výzve.

11. Miesto stavebných prác
Stredná odborná škola polytechnická

12. Obsah ponuky
13. Doplnujuce informacie
Prílohou VO je návrh Zmluvy o dielo, s obsahom ktorej je uchádzač o zákazku povinný sa oboznámiť. Prílohu tvoria aj Súťažné
podmienky. PHZ bola stanovená z prieskumu trhu. Prílohou VO je aj Výkaz - výmer
Doporučujeme prísť na obhliadku priestorov a premerania priestorov.
Šírka schodov je max 1,5 m (šírka kolíše od 1,40 do 1,50 m)

S pozdravom
Marcela Gallová
0905754237
Stredná odborná škola polytechnická, Dolný Kubín - Kňažia, vedúca ekonómka

