Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce

PRIESKUM TRHU
Výzva na predloženie cenovej ponuky
v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa
Názov organizácie:
Sídlo organizácie:
IČO:
DIČ:
Kontaktná osoba:
Telefón:
E-mail:

Základná škola s materskou školou Školská 16 Markušovce
Školská 16
053 21 Markušovce
35546018
2021668638
PhDr. PaedDr. Michal Pankevič, PhD.
+421-911 561 261
vo@zsmarkusovce.sk

2. Názov predmetu obstarávania zákazky: Výroba, dodanie a montáž plastových okien a
dverí
3. Kód/Kódy CPV: 44221000-5, 45421100-5
4. Druh zákazky:
☐
Tovary

☐

Služby

☐

Práce

5. Množstvo/ Popis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je výroba, dodanie a montáž plastových okien a dverí, ktoré budú tvoriť
súčasť interiéru/vnútorného vybavenia objektu sídla Obstarávateľa. Pre potreby určenia
predpokladanej hodnoty zákazky Obstarávateľ stanoví technickú špecifikáciu, ktorá tvorí
súčasť tejto Výzvy.
6. Bežná dostupnosť tovaru:
Predmet zákazky je bežne dostupným v zmysle §2 ods. 5 písm. „o“ a ods.6 a7 Zákona č.
343/2015 o verejnom obstarávaní.
7. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky:
Cenovú ponuku nemožno rozdeliť.
8. Jazyk:
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Predmet zákazky bude realizovaný tiež
v slovenskom jazyku.
9. Predpokladaná hodnota zákazky: < 15 000,- EUR bez DPH na celý predmet zákazky
10. Miesto plnenia zákazky: Základná škola s materskou školou, Školská 16,
Markušovce

11. Stručná špecifikácia zákazky:
Obstarávateľ na účel plnenia predmetu zákazky požaduje výrobu, dodanie a montáž
plastových okien a dverí zo špecifikovaného 6-komorového profilového systému so
stredovým a dorazovým tesnením, pričom stavebná hĺbka profilu bude od 82 mm. Dodanie
a montáž obstarávaných položiek bude realizovaná priamo v mieste sídla Obstarávateľa.
Bližšiu špecifikáciu a členenie obstarávaného predmetu zákazky uvádzame v Prílohe 1 tejto
Výzvy.
12. V kalkulácii sa požaduje uviesť:
Navrhnutá cena v cenovej ponuke bude vyjadrená v EUR bez aj s DPH (pokiaľ je
zhotoviteľ/dodávateľ platcom DPH). Konečná cena musí zahŕňať všetky náklady
zhotoviteľa/dodávateľa, t.j. okrem ceny za obstarávané položky tiež ich dopravu na miesto
sídla objednávateľa (v prípade, ak si zhotoviteľ/dodávateľ, v zmysle takto vzniknutých
nákladov, plánuje účtovať uvedené poplatky).
Zhotoviteľ/Dodávateľ môže, v prípade, že bude časť predmetu zákazky realizovaná
subdodávateľom (outsourcingové služby/práce), zahrnúť do cenovej kalkulácie aj sumu za
dohodnutú subdodávateľskú činnosť. Uvedená suma musí rešpektovať zásadu hospodárnosti
a efektívnosti a odrážať jej aktuálny stav na trhu v čase realizácie daného prieskumu.
Ak dodávateľ nie je platiteľom DPH, na túto skutočnosť upozorní v návrhu.
Cenovú kalkuláciu zasielajte vo forme vyplnenej tabuľky – Príloha č. 1.
13. Kritérium vyhodnotenia cenových ponúk:
Najnižšia konečná cena v EUR (v prípade platcov DPH cena s DPH, v prípade neplatcov DPH
celková cena) za celú zákazku.
14. Podmienky financovania:
Verejný obstarávateľ uhradí predmet zákazky na základe predloženej faktúry dodávateľa.
Faktúra bude splatná do 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia obstarávateľovi.
15. Otváranie ponúk: bez prítomnosti uchádzačov
16. Ďalšie informácie
Verejný obstarávateľ, na účel plnenia predmetu zákazky, požaduje (spolu s cenovou
kalkuláciou) zaslanie scanu výpisu z obchodného alebo živnostenského registra, ktorý
oprávňuje uchádzača vykonávať činnosť v rozsahu tohto predmetu zákazky.
Ako súčasť zaslanej dokumentácie k predmetnému obstarávaniu Obstarávateľ požaduje
zaslanie protokolu o skúškach alebo certifikát alebo osvedčenie, že dodaný výrobok spĺňa
platné STN normy a to vo formáte .pdf alebo .jpg ako prílohu e-mailu spolu s cenovou
kalkuláciou.
17. Lehota a miesto predkladania cenových návrhov:
Lehota na predkladanie cenových ponúk: do 8.2.2018 do 15.00 hod.
Cenové návrhy a súvisiaca požadovaná dokumentácia musia byť doručené e-mailom na
adresu: vo@zsmarkusovce.sk. Cenové návrhy musia obsahovať pečiatku a podpis
(zástupcu) zhotoviteľa/dodávateľa a budú zaslané vo formáte .pdf alebo .jpg ako príloha.
V prípade, že uchádzač používa špecifický software pre cenové kalkulácie, môže zaslať, ako
formulár s cenovou ponukou, výstup z ním používaného softwaru, a to s jasnou
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identifikáciou uchádzača a prehľadom požadovaných náležitostí k jednotlivým položkám
obstarávaného predmetu zákazky (t.j. názov položky, merná jednotka, množstvo, jednotková
cena, cena za položku celkom bez DPH, sadzba DPH – v prípade, ak je uchádzač jej platcom).
Verený obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:
- návrh ceny úspešného uchádzača bude vyšší ako je stanovená predpokladaná hodnota
zákazky,
- nebude predložená žiadna ponuka,
- žiadny uchádzač nesplní podmienky účasti,
- predložená ponuka nebude zodpovedať určeným požiadavkám,
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie.

V Markušovciach, dňa 2.2.2018

Dr. Michal Pankevič
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Príloha 1 - Výroba, dodanie a montáž plastových okien a dverí_prieskum trhu

Položka

Profilový systém typu
SALAMANDER/TROCAL
7-krídlový výrobok

Poznámka
šesťkomorový systém so stredovým a
dorazovým tesnením, stavebná hĺbka
profilu od 82 mm
PREVEDENIE: biela - obojstranne
TESNENIE: čierne
KOVANIE: celoobvodové (fib, HT1vs,
HTprs
SKLO: izolačné dvojsklo podľa platných
STN , Ug=1,1; W/m2.K; skladba skla 416-4
FARBA: biela PVC
VÝPLŇ: U 1,1; U1,1/3.1.3 TIV
ROZMERY: 2950 x 3270 mm

Jednotková cena vykonávania Cena celkom za
služby
položku
v € bez DPH
v € bez DPH

Miesto realizácie/objekt

Jednotka

Počet jednotiek

Základná škola s materskou
školou Markušovce

ks

1

0,000 €

dverová kľučka

biela kľučka

Základná škola s materskou
školou Markušovce

ks

1

0,000 €

montáž okien

31.21 m

Základná škola s materskou
školou Markušovce

osobohodina

1

0,000 €
Spolu v € bez DPH *
Spolu v € s DPH **

* Neplatcovia DPH uviesť túto skutočnosť v rámci zaslania ponuky
** Neplatcovia DPH v tomto riadku neuvedú žiadnu cenu
Vypracoval/a, dňa:

