VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
( ďalej len „Výzva“)
realizovaná postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa §117 zákona č. 343/2015
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
( ďalej len „ZVO“)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Gymnázium Šrobárova 1 Košice
Sídlo:
Šrobárova 1, 040 23 Košice
IČO:
00160989
Zastúpený:
PaedDr. Zlatica Frankovičová, riaditeľka školy
Typ verejného obstarávateľa: verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. d) ZVO
Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania: Mgr. Monika Sabová
Telefón:
055/622 19 51
Email:
sabova@srobarka.sk

2. Predmet zákazky
2.1
2.2

2.3
2.4

Názov zákazky: „Opravy školskej jedálne“
Spoločný slovník obstarávania: CPV 45262500-6 Murovanie a murárske práce, CPV
45442100-8 Maliarske a natieračské práce, CPV 45430000-0 CPV 45432112-2
Kladenie dlažby
Miesto dodania a uskutočnenia predmetu zákazky:
Školská jedáleň pri Gymnáziu, Šrobárova 1 v Košiciach
Termín plnenia a odovzdania predmetu zákazky: do 20.11.2018.

3. Opis predmetu zákazky a jeho obsah:
Predmetom zákazky je dodávka materiálu a prác na opravu školskej jedálne
a priľahlej chodby školskej jedálne pri Gymnáziu Šrobárova 1 v Košiciach.
Jedná sa o odstránenie starej podlahovej krytiny PVC v školskej jedálni a priľahlej
chodbe, odstránenie starej drevenej podlahy pod PVC krytinou, vysprávku podlahy
vápenocementovým poterom hrúbky do 10 cm. Dodanie a pokládku keramickej dlažby
o rozmere 60 x 60 cm vrátane soklov. Odstránenie starej maľby na stenách v školskej
jedálni a priľahlej chodbe, úpravu povrchu stropu v školskej jedálni, následnú
penetráciu a novú maľbu stien v školskej jedálni a priľahlej chodbe.

Z dôvodu špecifickosti miesta školskej jedálne a priľahlej chodby požadujeme:
Dodanie a pokládku vysoko odolnej keramickej, protišmykovej dlažby určenej na
zvýšenú záťaž o rozmere 60 x 60 cm.
Použitie podkladového lepidla pod keramickú dlažbu určeného na vysokú záťaž.
Ďalej požadujeme maľbu stien vykonať vysoko odolnou umývateľnou farbou.
Rozsah zákazky, technické požiadavky a parametre sú určené touto výzvou a jej
prílohami. Nie je možnosť rozdelenia predmetu zákazky na časti.
Uchádzači vypracujú a predložia rozpočet na požadované práce a dodávky materiálu
na základe prílohy výzvy – výkaz výmer.
Rozpočet musí byť ocenený podľa jednotlivých položiek a verejný obstarávateľ
požaduje predložiť aj rekapituláciu celkovej ceny za celý predmet zákazky v
požadovanom rozsahu a to v členení:
Cena predmetu zákazky bez DPH .............................. EUR
DPH 20 % ................................................................... EUR
Cena predmetu zákazky celkom s DPH ....................... EUR
4. Predpokladaná hodnota predmetu zákazky: 16 692,50 eur bez DHP
5. Predkladanie cenových ponúk
5.1

Cena za predmet zákazky, musí byť stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa
vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. cenách v znení neskorších predpisov, v platnom
znení. Cena bude stanovená v mene EUR. Uchádzač je povinný do celkovej ceny
zahrnúť všetky náklady súvisiace s realizáciou predmetu zákazky v zmysle tejto výzvy
a jej príloh. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom
v EUR. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní. Uchádzač predkladá ponuku
v slovenskom jazyku.
Upozorňujeme, že ponuka musí byť predložená po predchádzajúcej obhliadke
priestorov a predmetu zákazky. Technickú obhliadku je možné uskutočniť po
dohode termínu s Mgr. Monikou Sabovou na emailovej adrese
sabova@srobarka.sk alebo telefonicky na tel. čísle 055/622 19 51.

5.2

Dátum začatia verejného obstarávania je 18.9.2018 a lehota na predkladanie ponúk
je určená do 4. októbra 2018 do 15.00 hod.

5.3

Cenové ponuky sa doručujú v listinnej podobe osobne, poštou alebo iným
doručovateľským subjektom v uzatvorených obálkach a označujú sa „ Opravy školskej
jedálne – ponuka VO - Neotvárať“ alebo elektronicky prostredníctvom emailu na
adresu sekretariat@srobarka.sk , pričom v predmete emailu bude uvedené „Opravy
školskej jedálne – ponuka VO - Neotvárať “.

5.4

Adresa, na ktorú sa majú cenové ponuky doručiť :
Gymnázium Šrobárova 1, 040 23 Košice alebo email sekretariat@srobarka.sk.

6. Podmienky účasti uchádzačov
6.1

Uchádzač predloží v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní kópiu dokladu
o oprávnení poskytovať predmet zákazky, uchádzač musí mať platné oprávnenie na
podnikanie v súlade s Výzvou .

7. Kritérium na hodnotenie cenových ponúk
7.1

Vyhodnotenie ponúk zadávanej zákazky bude na základe najnižšej celkovej
ceny v eurách vrátane DPH za celý predmet zákazky.
Po zrealizovaní postupu podľa zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov verejný obstarávateľ príjme ponuku
uchádzača s najnižšou celkovou cenou v eurách s DPH za celý predmet zákazky a
bude s úspešným uchádzačom podpísaná Zmluva o dielo. Ostatní uchádzači budú
v predmete zákazky neúspešní. Výsledok vyhodnotenia ponúk zašle verejný
obstarávateľ všetkým uchádzačom formou Oznámenia o prijatí / neprijatí ponuky.
Zmluva o dielo s úspešným uchádzačom bude podpísaná po odsúhlasení správnosti
vykonania verejného obstarávania Úradom Košického samosprávneho kraja.

8. Obsah ponuky
8.1

Ponuka musí obsahovať:
Ocenenie predmetu zákazky v súlade s Prílohou č. 1 (výkaz-výmer) tejto Výzvy
korešpondujúci s Návrhom na plnenie kritérií.
Vyplnený doklad – Návrh na plnenie kritérií uchádzača – Príloha č. 2 Výzvy.
Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa bodu 6 Výzvy.

9. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa
9.1

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať niektorú z predložených ponúk
v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo
budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa, ak uchádzač
nesplní podmienky účasti, alebo predložená ponuka nebude zodpovedať určeným
požiadavkám na predmet zákazky.

10. Prílohy
Príloha č. 1 – výkaz – výmer
Príloha č. 2 – Návrh na plnenie kritérií
V Košiciach dňa: 18.9.2018
Vypracovala: Mgr. Monika Sabová
Schválila: PaedDr. Zlatica Frankovičová

