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VÝZVA NA PREDLOžENIE PONUKY

podl'a § 9 ods. 9 zákona č. 95/2013 Z. z. o verejnom obstarávani' a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v zneni' neskorších  predpisov

1.  NÁZOV, ADRESA A  KONTAKTNÉ MIESTO VEREJNÉHO 0BSTARÁVATEĽA

Názov: Spojená škola  internátna

Adresa: Hrdličkova  17, 833 20 Bratislava

Krajina: Slovenská  republika

lnternetová adľesa oľganizácie (URL): http://www.zsihrdlickovaba.edu.sk/

Kontaktná osoba: Jaroslav Hanajík

Telefón: +421-(0)2-50205919

E-mail: ssihrdlickovaba.ekonom@gmail.sk

11.  Opls

Názov zákazky:
Výmena  plastových okien za pôvodné drevené v objekte materskej školy

Dľuh zákazky:

Služba

Stručný opis zákazky:
Výmena  plastových okien za  pôvodné drevené v objekte materskej. školy

Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
Požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky.

Hlavné miesto poskytovania služieb:

Spojená škola  internátna,  Hrdličkova  17,   833 20 Bratislava.

111.  MAXIMÁLNA PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY:

Predpokladaná  hodnota zákazky je menej ako 70 500,-  € bez DPH za celý predmet zákazky.

lv. ADMINISTRATĺvNE INFORMÁCIE

Komunikácia:

Oznámenie,   odovzdávanie   podkladov  a dorozumievanie   medzi  verejným   obstarávateľom   a záujemcami  -
uchádzačmi  bude  uskutočňovaná  prostriedkami  elektronickej  komunikácie  E-mailom.  Verejný  obstarávateľ
akceptuje  zo  strany záujemcov aj  iné   spôsoby  komunikácie,  napr.   písomne  prostrednĺctvom  pošty,  faxom,
telefonicky alebo ich komunikáciou.

Lehota na predkladanie ponúk:

9. novembra 2018
Výzva na predkladanie ponúk - Jednoduchá zákazka



Čas: 15:00 hod.

Spôsob predkladania ponúk:

Formou elektronickej komunikácie na  E-mail ,,ssihrdlickovaba.ekonom@gmail.sk``

alebo písomne (v uzatvorenej obálke).

V.  PODMIENKY ÚčASTI

Podmienky účasti:

Zoznam  zákaziek  realizovaných   za   predchádzajúce  tri   roky  rovnakého  alebo   podobného  charakteru  ako

predmet zákazky.

Vl.  KRITÉRIÁ WHODNOTENIA PONÚK

Kritérium na vyhodnotenie ponúk:

Kritérium  na vyhodnotenie ponúk je naj.nižšia cena bez DPH za celý predmet.zákazky.

Vll,   PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUW

Trvanie v mesiacoch:

Výsledkom  verej.ného  obstarávania  bude  zmluva  alebo  objednávka  na  dodanie  požadovaného  množstva

predmetu  zákazky. Verejný obstarávateľ si  vyhradzuje  právo  na  základe výsledkov tohto  postupu  zadávania
zákazky neuzavriet` zmluvu.

Dátum odoslania výzvy:

6. novembra 2018
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