
Výzva na predkladanie ponúk
zadávanie zákazky podl'a § 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 obstarávatel'a
Úradný názov: Základná škola
Zastúpené: Mgr. Katarína Krivjančinová, riaditel'ka školy
IČO: 37873776
Adresa: Komenského 2666/16
PSČ: 06901
Mesto : Snina
Štát: Slovenská republika
Internetová adresa (URL): www.zskomsnina.edupage.org
Kontaktná osoba: Ing. Lýdia Gičová
Mobil: +421 905471 903
Telefón: +421 057 756 1830
Fax: +421 0577623743
E-mail: lydia.gicova@snina.sk

2. Druh zákazky
Zákazka na dodanie stavebných prác. Jedná sa o zadávanú zákazku obstarávanú postupom
zadávania zákazky podl'a § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní.

3. Názov zákazky
"ZŠ Komenského Snina - Výmena okien"

4. Opis predmetu zákazky
• Vybúranie póvodných drevených okien
• Montáž nových plastových okien vrátane vnútorných a vonkajších parapetov,

vnútorných žalúzií
• Likvidácia odpadu
• Všetky stavebné práce súvisiace s predmetom zákazky

5. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky
Podrobné vymedzenie predmetu obstarávania v prílohe č. 2 - Výkaz výmer stavebných prác

6. Predpokladaná hodnota zákazky
24 831,80 € bez DPH

7. Miesto dodania a termín predmetu zákazky
Miestom plnenia: Základná škola - objekt súp. č. 2666 na Ul. Komenského v Snine
Termín realizácie: do 30 dní odo dňa prevzatia staveniska

8. Rozdelenie predmetu zákazky na časti
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet obstarávania

9. Navrhnutý spěsob zadania zákazky a zdroje financovania:
Na predmet obstarávania uzaivorí verejný obstarávatel' s úspešným uchádzačom zmluvu
o dielo na realizáciu prác, uzavretú podl'a § 536 a násl. Obchodného zákonníka. Predmet



zákazky bude fmancovaný z rozpočtu obstarávatel'a. Nebude sa poskytovat' preddavok na
zálohu, fakturácia po prevzatí diela, splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia
faktúry.

10. Podmienky účasti
Doklady a dokumenty, prostredníctvom ktorých uchádzač preukáže splnenie podmienok
účasti vo verejnom obstarávaní:

verejného obstarávania sa maže zúčastniť len ten, kto spÍňa podmienky účasti týkajúce
sa osobného postavenia: § 26 ods. 1 písmo f zákona č. 25/2006 Z.z. o verenom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(d'alej "zákon") - je oprávnený uskutočňovať stavebné práce súvisiace s predmetom
zákazky. Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti podl'a tohto bodu výzvy
podl'a § 26 ods. 2 písmo e/ zákona - dokladom o oprávnení uskutočňovať stavebné
práce (originál alebo overená kópia). Uchádzač zapísaný v zozname podnikatel'ov
maže nahradiť požadovaný doklad podl'a § 26 ods. 2 písmo e/ zákona predložením
potvrdenia Úradu pre verejné obstarávanie o zápise v zozname podnikatel'ov v zmysle
§ 128 zákona, ktoré je platné v čase predkladania ponúk. Skupina dodávatel'ov
preukazuje splnenie podmienok účasti za každého člena skupiny osobitne.
návrh uchádzača na plnenie kritérií určených verejným obstarávatel'om na
vyhodnotenie ponúk (príloha č. 1),
uchádzačom nacenený výkaz výmer stavebných prác v listinnej podobe a na CD nosiči
(príloha č. 2),
návrh zmluvných podmienok s doplnenými identifikačnými údaj mi uchádzača a cenou
zákazky podpísaný štatutámym orgánom alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je
oprávnený konať v mene uchádzača (príloha č. 3).

11. Miesto a lehota na predkladanie ponúk:
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať identifikačné údaje uchádzača (v prípade
skupiny dodávatel'ov identifikačné údaje za každého člena skupiny) s uvedením obchodného
mena, adresy sídla, mena kontaktnej osoby, telefónneho čísla a elektronickej adresy.
Predkladanie ponúk - Poštou na adresu Mesto Snina, Mestský úrad, Ul. strojárska 2060, 069
01 Snina, alebo osobne do podatel'ne MsÚ, Ul. strokárska 2060, Snina.
Označenie obálky doručenej poštou alebo osobne: NEOTVÁRAŤ! "Cenová ponuka - ZŠ
Komenského - výmena okien". V prípade, ak uchádzač doručí ponuku prostredníctvom
poštovej zásielky, je rozhodujúci termín doručenia ponuky verejnému obstarávatel'ovi.
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom: 22. 05. 2014 o 12.00 hod.
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.

12. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Verejný obstarávatel' zvolil pre vyhodnotenie predložených ponúk zadávanej zákazky
kritérium: najnižšia cena v € vrátane DPH (jediné kritérium) na základe § 35 ods. 1 zákona.
Uchádzač, ktorého ponuka splní podmienky a požiadavky verejného obstarávatel'a a bude
mať najnižšiu cenu, bude vyhodnotená ako úspešná.

13. Spósob určenia ceny:
Ak je uchádzač platitel'om dane z pridanej hodnoty (d'alej len "DPH"), navrhovanú zmluvnú
cenu uvedie v' zložení:

navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
sadzba DPH a výška DPH,
navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.



Ak uchádzač nie je platitel'om DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na
skutočnost', že nie je platitel'om DPH, upozorní v ponuke.
Cena za predmet zákazky bude vyjadrená v eurách a musí obsahovat' všetky náklady vrátane
dopravy na miesto určenia a všetkých súvisiacich prác.

14. Elektronická aukcia:
Áno
Verejný obstarávatel' po úvodnom vyhodnotení predložených ponúk vyzve elektronickými
prostriedkami súčasne všetkých uchádzačov, ktorých ponuky budú spÍňat' určené podmienky
na predloženie nových cien.
V ponuke uchádzač uvedie osobu (meno a priezvisko), ktorá bude realizovat' elektronickú
aukciu, telefónny kontakt a e-mailovú adresu, na ktorú bude zaslaná uchádzačovi výzva na
účast' v elektronickej aukcii.

15. Ďalšie informácie
Ak úspešný uchádzač z akéhokol'vek dóvodu odstúpi od podpisu Zmluvy o dielo, verejný
obstarávatel' móže vyzvat' na uzatvorenie zmluvy d'alšieho uchádzača v poradí.
Verejný obstarávatel' si vyhradzuje právo neprijat' ani jednu ponuku z predložených ponúk
v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávatel'a, alebo budú
v rozpore s fmančnými možnost'ami verejného obstarávatel'a.
Pracovný čas verejného obstarávatel'aje od 7,00 hod. do 15,00 hod.

Snina 12. 05.2014

Záldadná škola
Ulica Komenského 2666/16

06901 SNINA ffl

Mgr. Katar~ČínOVá
riaditel'ka ško ly


