Príloha

Základná škola Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina 01003

Výzva na predkladanie cenových ponúk
zákazka postupom podľa § 117 „zákazka s nízkou hodnotou“ v súlade so zákonom
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov
1.Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:
Základná škola, Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina
So sídlom : Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina
Zastúpená : Mgr. Mária Luptáková, riaditeľka školy
IČO :
378 129 80
DIČ:
202 166 9023
Email:
zsbudatin@zsbudatin.sk
Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania:
Adela Jakubisová
Telefón: 0910 161 751
Email: zsbudatin@zsbudatin.sk
2. Názov predmetu obstarávania: oprava drevenej podlahy vo veľkej telocvični
3. Slovník spoločného obstarávania (CPV):
44112240-2 parkety
44191300-8 drevotrieskové dosky
45432110-8 kladenie podláh
50800000-3 rôzne opravárenské a údržbárske služby
60000000-8 dopravné služby

4. Opis predmetu obstarávania:
Zabezpečenie dodávateľa na opravu drevenej podlahy vo veľkej telocvični o výmere 522 m2. Oprava
zahŕňa demontáž starej smrekovej podlahy, montáž OSB dosák hr. 18 mm s pokládkou PE fólie pod
OSB dosky, dodanie a montáž nášľapnej vrstvy z vlysovaných masívnych parkiet DUB StandartRustikál hr. 21 mm, vlhkosť max 8%, viacnásobné brúsenie novej podlahy, lakovanie certifikovaným
športovým lakom DIN 18032, demontáž starých a dodanie a montáž okrajových líšt 105 bm, demontáž
starých, dodanie a montáž nových prahov dverí 2 ks 147x16 cm, montáž kotviacich prvkov
telocvičného náradia, maľovanie čiar pre ihriská : basketbal, volejbal, bedminton 376 bm, maľovanie
plôch ihrísk 259 m2 . Výška pôvodnej podlahy sa môže zvýšiť max o 14 mm.
Termín vykonania opravy podlahy len v termíne od 1-17.2.2020 alebo 2.-18.3.2020 z dôvodu ligových
zápasov basketbalistov.
Odvoz starej podlahy a odpadu vzniknutého pri plnení zákazky.
Záruka 5 rokov na dodaný materiál a prácu.
Doložiť vyhlásenie zhody o dodanom materiály.

5. Cena:
Cena zákazky musí byť stanovená pre predmet zákazky vo formáte:
 ako cena celkom bez DPH,
 výška a sadzba DPH a
 cena celkom vrátane DPH.

Pokiaľ uchádzač nie je platcom DPH, tak na túto skutočnosť v ponuke upozorní.
Cena musí zahŕňať všetky náklady uchádzača súvisiace s predmetom obstarávania.
6. Predpokladaná hodnota zákazky: 33 894,96 € bez DPH
7. Rozdelenie predmetu: NIE
8. Možnosť predloženia variantných riešení: NIE
9. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania: lehota dodania v čase od 1.2.2020 do 17.2.2020 alebo
od 2.3.2020 do 18.3.2020. Odôvodnenie : V telocvični prebiehajú ligové zápasy basketbalistov,
v uvedených termínoch nehrajú v telocvični ligové zápasy

10. Lehota viazanosti ponúk: 31.3.2020
11. Lehota a forma predkladania ponúk:
 lehota na predkladanie ponúk je do: 21.1.2020 do 12,00 hod. . Forma doručenia
poštou alebo osobne. V prípade doručenia poštou musí byť ponuka v stanovenej lehote
doručená na adresu: Základná škola, Slovenských dobrovoľníkov 122/7, ŽilinaBudatín, 010 03. Dátum poštovej pečiatky nie je rozhodujúci. Osobne môže byť
ponuka predložená v kancelárii účtovníčky č. 42. Po uplynutí lehoty na predkladanie
ponúk nie je možné predložené ponuky odvolať. Ponuky po predložení nemožno
meniť ani dopĺňať. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk je zmena alebo
doplnenie ponuky vylúčená. Prípadná oprava zrejmých chýb a nesprávností, ktoré
vznikli pri vyhotovení ponuky je možná aj po uplynutí lehoty na podávanie ponúk;
 ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EUR; obálka musí byť zreteľne
označená nápisom „Obstarávanie – neotvárať!“, ako aj obchodným menom a sídlom
obstarávateľa a uchádzača.
12. Podmienky účasti uchádzačov:
12.1 Osobné postavenie
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1
písm. e) zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a preukázať ich splnenie dokladmi
podľa § 32 ods. 2 písm. e) alebo ekvivalentnými dokladmi v originálnom vyhotovení alebo
ako fotokópiu tohto dokladu – doklad o oprávnení uskutočňovať práce, ktoré sú
predmetom tejto zákazky.
12.2 Návrh na plnenie kritérií – vyplnený (príloha č. 2)
13. Kritéria na hodnotenie ponúk:
Najnižšia celková cena zákazky v eur s DPH.
14. Podmienky financovania: Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok. Termín
splatnosti faktúry najneskôr do 31.3.2020.
15. Typ zmluvy: Zmluva o dielo
16. Doplňujúce informácie:
1) Lehota na oznámenie víťaznej ponuky: Verejný obstarávateľ oznámi úspešnému
uchádzačovi v lehote do 3 pracovných dní od vyhodnotenia ponúk, že jeho ponuku
prijíma, neúspešnému uchádzačovi oznámi v lehote do 3 pracovných dní, že jeho
ponuku neprijal.
2) Verejný obstarávateľ určí víťazného uchádzača za podmienok: splnil všetky
podmienky účasti a ponúkol najnižšiu cenu za uskutočnenie diela.

3) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky obstarávania alebo
obstarávanie zrušiť v prípade ak:
 ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanovených v tejto
výzve;
 sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo toto obstarávanie vyhlásené;
 ponuka uchádzačov bude vyššia ako predpokladaná cena obstarávania;
 nebude predložená ani jedna ponuka.
4) Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto
obstarávaní.
5) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.
V Žiline, dňa 14.1.2020
Mgr. Mária Luptáková
riaditeľka školy
Prílohy:
Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritérií

Príloha č. 1

Návrh na plnenie kritérií

SÚŤAŽNÁ PONUKA
1. Základné údaje uchádzača:
Obchodné meno spoločnosti:
Adresa sídla spoločnosti:
Konateľ spoločnosti:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zastúpený:
Tel:
E-mail:

Názov predmetu
obstarávania:

Celková cena diela
bez DPH:
v súlade s Výkazom výmer

DPH:

Celková cena diela
s DPH:
v súlade s Výkazom výmer

Oprava drevenej podlahy
vo veľkej telocvični

Dátum: .................................

Podpis: ...........................................
(vypísať meno, priezvisko a funkciu
oprávnenej osoby uchádzača)

