Príloha č. 1 k výzve 1-2015

Výzva na predkladanie ponúk na dodanie služieb
v rámci postupu verejného obstarávania podľa § 9 odst. 9 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Výzva č. 1-2015
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov : Základná škola
Štatutárny orgán: Ing. Danka Daneshjoová
Sídlo: Krosnianska 4, 040 22 Košice
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: M.Nováková
zs.k4ke@gmail.com
pracovný kontakt pre vysvetlenie výzvy: zs.k4ke@gmail.com
Web: www.zs.k4ke.sk
E-mail pre podanie ponuky: ponuka0@gmail.com
Názov a predmet zákazky: „ Výkon vybraných činností na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci, civilnej ochrany, ochrany pred požiarmi, revízie, opravy a tlakové skúšky požiarnotechnických zariadení (hasiace prístroje, požiarne vodovody)“
2.1Hlavní slovník CPV:
71317200-5 služby súvisiace s ochranou zdravia a bezpečnosťou pri práci
75251100-1 požiarnické práce
75222000-8 civilná ochrana
2. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky:
Vykonávať činnosti zamerané na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v rozsahu, za
podmienok a spôsobom stanoveným zákonom č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pre
práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a ďalšími súvisiacimi
právnymi predpismi a činnosti zameraní na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v rozsahu, za
podmienok a spôsobom stanoveným zákonom č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení
neskorších predpisov a ďalšími súvisiacimi právnymi predpismi.
Výkon činnosti odborného poradcu v oblasti civilnej ochrany obyvateľstva v zmysle zákona NR SR č.
42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona č. 395/2011 Z.z. a jeho vykonávacích
predpisov vrátane vyhlášky MV SR č. 7/2012 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej
spôsobilosti v civilnej ochrane.
Spracovanie a aktualizácia dokumentácie BOZP a PO, CO.
4. Opis predmetu zákazky a jeho špecifikácia: podrobný rozsah predmetu zákazky je uvedený
v rozsahu požadovaných služieb (príloha č. 1)
5. Predpokladaná hodnota zákazky (bez DPH): 3840,- € (48 mes)
Do ceny je potrebné zapracovať aj cenu za dopravu na miesto poskytovanie služieb predmetu
zákazky. Cenu je potrebné spracovať na základe požadovaného rozsahu a požadovanej kvality
a ďalších požiadaviek uvedených vo výzve (ďalej len „výzva“) a podľa príloh. Cenu je potrebné
uvádzať v eurách (€). V ponuke je potrebné cenu uvádzať bez DPH, sadzu a výšku DPH a cenu s DPH.

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť v ponuke.
5.1. Cena predmetu zákazky nesmie prekročiť stanovenú výšku s DPH: 3840,- € (48 mes.)
6. Základné zmluvné podmienky:
Miesto a termín poskytnutia služieb:
Základná škola Krosnianska 4, 040 22 Košice
a) termín poskytnutia služieb : od 1.3.2015 do 1.3.2019
b) doba poskytnutia služieb:
Služby budú objednané v období od 1.3.2015 do 1.3.2016 (najviac 48 mes.) podľa potreby.
V priebehu uvedeného termínu nie je možné meniť jednotkové ceny s výnimkou zmeny daňových
predpisov u platcov DPH.
7. Lehota na predkladanie ponúk: od 13.2.2015 do 13,00 hod.
8. Postup vo verejnom obstarávaní: je jednoetapový.
Podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2066 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov sa v prechodnom období obstaranie zrealizuje nasledujúcim
spôsobom:
- zaslanie výzvy na zadávanie zákazky potencionálnym uchádzačom poskytujúcich požadovaný
predmet zákazky
- vyhodnotenie – úspešných uchádzačom bude ten, ktorý splní podmienky účasti a kritéria uvedené
v tomto oznámení.
- verejný obstarávateľ je povinný v profile zverejniť rez štvrťročne súhrnu správu, ktorej súčasťou
bude informácia o tejto zákazke (hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikácia dodávateľa).
Predkladanie dokladov a ponuky:
Pri jednoetapovom postupe:
Ponuku je potrebné doplniť aj do tabuľky – príloha č. 2 a poslať výlučne na e-mail pre ponuku, ktorú
je uvedený v úvode výzvy. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Ponuky zaslané na inú
e-mailovú adresu alebo inak nebudú brané do úvahy a nebudú vyhodnocované. Ponuky uchádzač
zašle spolu s dokladmi. Ak požadované doklady nie sú vydávané v elektronickej podobe, alebo nie je
ich možné poslať e-mailom ako skenované, doručia sa verejnému obstarávateľovi v stanovenej
lehote v uzatvorenej obálke s uvedením názvu zákazky s označením „ NEOTVÁRAŤ na adresu:
Základná škola Krosnianska 4, 040 22 Košice. Ponuky zaslané po termíne, na inú e-mailovú adresu,
inak, v inom jazyku, alebo ak doklady nebudú predložené podľa požiadaviek verejného obstarávateľa
alebo uchádzač nebude splňať podmienky účasti alebo nebude splňať požiadavky na predmet
zákazky podľa oznámenia o zadávaní zákazky, takéto ponuky nebudú brané do úvahy a nebudú
vyhodnocované.
9. Podmienky účasti sú nasledovné: (Uchádzač musí predložiť tieto doklady)
Podmienky účasti: doklad o oprávnení uskutočňovať požadovaný predmet zákazky (výpis
z obchodného registra, živnostenský list), tento doklad môže uchádzať nahradiť potvrdením Úradu
pre verejné obstarávanie vydaného podľa ust, § 133 Zákona 25/2006 Z.z. (Potvrdenie o zapísaní do
zoznamu podnikateľov)
- platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
- platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany obyvateľstva ochrany

- platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti na úseku ochrany pred požiarmi oprávnenie na opravu
hasiacich prístrojov od jednotlivých výrobcov
- oprávnenie na kontrolu hasiacich prístrojov od jednotlivých výrobcov
- osvedčenie o odbornej spôsobilosti na tlakové zariadenie skupiny Bc3
- zoznam služieb poskytnutých za posledné dva roky
- prehlásenie o zrealizovaní predmetu zákazky v zmysle špecifikácie požadovaného predmetu zákazky
- cenová ponuka v jednotkových cenách na celý predmet zákazky – vypracovaná na základe
špecifikácie predmetu zákazky
Vyhlásenie uchádzača, že porozumel výzve a prílohám, a že súhlasí s podmienka i v nich uvedenými
Prílohu č. 3 Súhrny formulár k ponuke uchádzača
10. Kritérium: na hodnotenie ponúk je: cena
10.1 Spôsob hodnotenia: Úspešným uchádzačom bude ten, kto bude mať najnižšiu celkovú cenu za
celý predmet zákazky.
11. Prijatie ponuky:
V prípade objednávok.
U úspešného uchádzača budú uplatňované objednávky na základe skutočnej potreby (v súlade
s touto výzvou).
12. Verejný obstarávateľ môže pred spísaní objednávky požiadať úspešného uchádzača predloženie
originálu alebo overenej kópie oprávnenia na poskytovanie služieb, prípadne ďalších požadovaných
dokladov podľa výzvy, ak boli predložené iba skenované kópie v elektronickej podobe bez
zaručeného elektronického podpisu.
13. Všetkým uchádzačom bude zaslaná informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.
14. Doplnenie informácie:
- verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky obstarávania alebo obstarávanie
zrušiť v prípade ak:
- ani jeden z uchádzačov nesplní podmienky účasti
- nebude predložená ani jedna ponuka
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve na
predkladanie ponúk
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie
- uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto obstarávaní.
V Košiciach: 9.2.2015
Ing. Danka Daneshjoová
riaditeľka
Prílohy:
1. cenová ponuka
2. opis predmetu zákazky
3. ponuka uchádzača – súhrny formulár

