Verejný obstarávateľ: Základná škola, Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou
Výzva a súťažné podklady
Zadanie zákazky v zmysle §117
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov pre
„Odstránenie nedostatkov na bleskozvodoch pri Základnej škole , Školská 3, Čierna nad Tisou“
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Základná škola
Sídlo: Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou
IČO: 035541130 DIČ: 2021664073
Telefón : 056/6350509
Štatutárny orgán: Mgr. Silvia Bacskaiová – riaditeľ školy
Kontaktná osoba: Mgr. Silvia Bacskaiová
e-mail : gozscnt@zoznam.sk
2. Typ zmluvy: Výsledkom zadania zákazky bude objednávka.
3. Miesto realizácie predmetu zákazky: Budovy Základnej škole, Školská 3, Čierna nad Tisou
4. Podrobný opis predmetu zákazky – špecifikácie a jeho rozsah:
Predmetom zákazky je odstránenie nedostatkov na bleskozvodoch, ktoré sa nachádzajú na budovách,
ktoré spravuje základná škola. Komplexná dodávka a montáž tovaru, ktorý je potrebný k odstráneniu
nedostatkov na bleskozvodoch v zmysle správy OPaOS LPS zo dňa 23.05.2016 vrátane likvidácie odpadu.
Cena za realizáciu zákazky bude obsahovať aj vypracovanie platnej správy o OPaOS LPB, kde budú
splnené všetky platné normy a predpisy, ktoré súvisia so systémom ochrany pred bleskom. Žiadne
akékoľvek iné poplatky nebudú akceptované. Vykonanie obhliadky ako aj preštudovanie revíznej správy
zo dňa 23.05.2016 je možné od 30.05.2016 do 03.06.2016 v čase od 8:00 hod. do 12:00 hod. na
riaditeľstve školy. Konkrétny termín obhliadky je potrebné dohodnúť na tel č. 056/6350509.

V prípade, ak uchádzač predloží cenovú ponuku bez obhliadky nebude môcť namietať rozpor
medzi súťažnými podkladmi a reálnym stavom.
Technické požiadavky na požadované práce:

Názov tovaru a požadované množstvo potrebné na opravu bleskozvodov ako aj hodiny potrebné na
montážne práce sú uvedené v prílohe č.1
Technické požiadavky na dodané materiály a práce:
Vykonané práce a dodané materiály musia spĺňať kvalitatívne požiadavky uvedené v príslušných normách
a smerniciach.
Predpokladaná hodnota zákazky s DPH : maximálne 1274 €
Termín realizácie zákazky: do 30.06.2016

5. Možnosť predloženia ponuky na jednu alebo viac položiek:
Obstarávateľ požaduje predloženie ponuky na kompletnú dodávku opísanú v bode 4. /príloha –cenová
ponuka/
Oprávnenie predložiť variantné riešenie: variantné riešenie sa neumožňuje.

6. Podmienky účasti v procese verejného obstarávania:
- kópia výpisu z obchodného registra, živnostenského listu, alebo iný doklad oprávňujúci uchádzača
na dodanie predmetu zákazky,
- platné osvedčenie, ktoré oprávňuje dodávateľa vykonávať požadovaný druh práce,
- uchádzač ,ktorý nesplní podmienky účasti bude z výberového konania vylúčený.
7. Lehoty a miesto na predkladanie ponúk:
- termín predkladania ponúk: 10.06.2016 do 12:00 hod.
8. Spracovanie a predloženie ponuky:
Cenové ponuky musia spĺňať nasledovné podmienky:
a) jazyk ponuky slovenčina,
b) mena v ktorej je cenová ponuka je EUR
c) cena z cenovej ponuky bude v nasledovnom zložení:
- cena celkom bez DPH,
- čiastka DPH,
- cena celkom vrátane DPH,
d) jeden uchádzač môže predložiť len jednu cenovú ponuku,
e) cenová ponuka musí byť predložená v uzatvorenej obálke s označením SÚŤAŽ - NEOTVÁRAŤ.
f) obálka ponuky musí obsahovať:
- adresu verejného obstarávateľa,
- názov a sídlo uchádzača,
- heslo „Bleskozvod ZŠ“
9. Otváranie ponúk:
- termín otvárania ponúk: 10.06.2016 o 13:00 hod.
10. Vyhodnotenie ponuky: Verejný obstarávateľ bude v ďalšom procese vyhodnocovania ponúk
predložených v rámci výberu dodávateľa predmetu zákazky postupovať v zmysle zák. č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Do výberového konania budú zaradené len ponuky,
ktoré spĺňajú parametre uvedené vo vyšších bodoch.
11. Podmienky financovania: Dodávateľovi sa neposkytne žiaden preddavok. Predmet zákazky sa bude
financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúr minimálne 14 dní odo
dňa ich doručenia.
12. Kritériá hodnotenia ponúk:
Rozhoduje najnižšia cena za komplexnú realizáciu. V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH pri
určení ceny upozorní na túto skutočnosť verejného obstarávateľa.
Mgr.Silvia Bacskaiová
riaditeľ školy v.r.

Príloha č.1
Cenová ponuka k výzve zo dňa..................................................
Predmet zákazky: Odstránenie nedostatkov na bleskozvodoch ZŠ
Uchádzač:

..........................................................................

Adresa, sídlo:

..........................................................................

Štatutárny zástupca:

..........................................................................

IČO:

.........................................................................

Vybavuje:

.........................................................................
Tel.:................................Fax:..........................

P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Názov tovaru a služby

Počet

Označenie zvodu č. 5 a 29 nerez

3 ks

OU 1,7 m-ochranný uholník hliník

1 ks

DOUkl1- držiak OU s klincom nerez

2 ks

ZT2m-zemnica tyč FeZn ø 25 mm

20 ks

SJ02- svorka k uzemňovacej tyči
FeZn
Drôt ø 10 mm FeZn 100m

20 ks
62 kg

Montážne práce

66 hod

Jednotková
cena s DPH

Cena celkom
v€
s DPH

SPOLU

Cena je konečná vrátane všetkých poplatkov, dopravy ako aj vypracovania platnej správy OPaOS
LPS v zmysle platných noriem a predpisov s vyhovujúcim výsledkom.

