STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA AUTOMOBILOVÁ
J. Jonáša 5, 843 06 Bratislava
Výzva na predkladanie cenových ponúk
Zákazka s nízkou hodnotou, podľa § 102 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní
v znení neskorších predpisov
1. Identifikácia obstarávateľa:
Názov: Stredná odborná škola automobilová
IČO: 00891657
Sídlo: Jána Jonáša 5, 843 06 Bratislava
Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania:
Oľga Bališová
Telefón:
0903281427
E-mail:
balisova@sosaba.sk
2. Predmet zákazky a typ zmluvy
Názov zákazky: revízia elektrického zariadenia
Druh zákazky:
ZNH – zákazka na dodanie služby
Miesto dodania: Stredná odborná škola automobilová, J. Jonáša 5, Bratislava
Školský internát, Saratovská 26, Bratislava
Na dodanie predmetu zákazky bude vystavená objednávka
Dodávateľ dodá službu v termíne ako bude uvedené na objednávke služby
3. Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je pravidelná revízia elektrického zariadenia v súlade so zákonom č.
124/2006 Z.z.
Dodanie predmetu obstarávania: do 15 dní od prevzatia objednávky
4. Možnosť predloženia ponuky:
Ponuka sa predkladá na celý predmet verejného obstarávania
5. Podmienky financovania predmetu obstarávania
Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa. Zálohy nebudú
poskytované.
Fakturácia – faktúry budú vystavené po dodaní predmetu zákazky t.j. revíznej správy
v písomnej forme.
Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa doručenia faktúry verejnému obstarávateľovi.
6. Podmienky účasti uchádzačov
Doklad o oprávnení a spôsobilosti na výkon predmetu zákazky. V termíne na predkladanie
cenovej ponuky predloží uchádzač čestné prehlásenie, že takýto doklad má. Úspešný
uchádzač predloží kópiu dokladu, nie staršieho ako tri mesiace ku dňu predloženia cenovej
ponuky, po oznámení úspešnosti.

7. Lehota na predloženie ponúk
Lehota na predloženie ponúk je určená do: 18.03.2014 do 10:00 hod.
Ponuky musia byť doručené v listinnej podobe v uzatvorených obálkach a označené
„ ZNH – Revízia elektro – NEOTVÁRAŤ „
Adresa, na ktorú sa majú ponuky predložiť:
Stredná odborná škola automobilová
Jána Jonáša 5
843 06 Bratislava
8. Kritériá na hodnotenie ponúk
Najnižšia cena s DPH na celý predmet obstarávania
9. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa
Po vyhodnotení cenových ponúk, oznámenie o výsledku vyhodnotenia verejný
obstarávateľ zašle iba úspešnému uchádzačovi.
Úspešnému uchádzačovi bude zaslaná objednávka po doručení platného dokladu podľa
bodu 6.
Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odstúpi od predmetu zákazky, verejný
obstarávateľ vyzve ďalšieho uchádzača v poradí.
Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere uchádzača pri postupe zadávania
zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať námietky.

V Bratislave dňa 04.03.2014
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