Výzva na predloženie ponuky
v rámci postupu verejného obstarávania podľa § 117 – zadávanie zákaziek z nízkymi
hodnotami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie: Stredná odborná škola strojnícka
Adresa organizácie: Ul. plk.Pľjušťa 29, 909 01 Skalica
Internetová adresa organizácie (URL): www.sosskalica.sk
Štatutárny zástupca: Ing. Žaneta Sirková – riaditeľka SOŠ strojníckej Skalica
Tel: 034 6645274, e-mail: riaditel@zss.skalica.sk
Kontaktná osoba: Monika Mihálová, tel: 0346645275, 0911106778,
mihalova.monika@zupa-tt.sk

mail:

2. Predmet obstarávania: „Oprava plochej strechy dielní SOŠS Skalica“
Kód CPV : 45261900-3 Opravy a údržba striech, 45261000-4 Montáž strešných konštrukcií
a súvisiace práce a pokrývačské práce,
45261300-7 Klampiarske práce, 45261410-1 Strešné izolačné práce
3. Opis predmetu obstarávania:
Jedná sa o opravu časti strechy budovy dielní – plochá strecha, kde sa bude robiť jej oprava .
Jedná sa o v jednej časti strechy navýšenie atiky, potiahnutie vnútorných stien sklovláknitým
pletivom, doteplenie vonkajšej konštrukcie, opravu omietok , obklad vonkajších betónových
konštrukcií doskami Lignopor hr.25 mm. Krytina bude použitá fólia FATRAFOL.
Všetky pôvodné klampiarske prvky budú demontované a budú realizované nové klampiarske
výrobky.
Pôvodný bleskozvod bude demontovaný a bude realizovaný nový bleskozvod strechy so
správou o revízii bleskozvodov.
Podrobný popis predmetu zákazky je uvedený vo výkaze výmer, ktorý je prílohou č. 1 tejto
výzvy.
Obhliadka mesta realizácie sa doporučuje. Kontaktná osoba podľa bodu 1.
4 Lehota a miesto plnenia:
Miesto: Stredná odborná škola strojnícka, Ul. Pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica, parcela č.
1407/3, k.ú. Skalica.
Termín dodania: do 30.11.2018
5.Cena a spôsob určenia ceny:
Uchádzač predloží cenovú ponuku rozpísanú na predmet zákazky vyjadrenú v € spolu s DPH
podľa zadania - výkazu a výmer priloženého k tejto výzve.
V prípade, ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť v ponuke. Cenová
ponuka bude podpísaná uchádzačom, opatrená dátumom vyhotovenia.
6. Predpokladaná hodnota zákazky: do 33 202,- € bez DPH
7. Podmienky účasti uchádzačov
Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods.
1 písm. e) - je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,

podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
8. Uchádzač vo svojej ponuke predloží:
a) cenovú ponuku podľa bodu 5 tejto Výzvy,
b) samostatný list, na ktorom je uvedený názov alebo obchodné meno, adresa alebo sídlo
uchádzača a návrh na plnenie stanoveného kritéria podľa predloženého výkazu výmeru,
c) podpísaný návrh Zmluvy o dielo .
Všetky doklady musia byť predložené v úradnom jazyku.
Ponuku je potrebné predložiť v stanovenej lehote na predkladanie ponúk a spôsobom
uvedeným v bode č. 9.
9. Lehota na predkladanie ponúk:
Do 12.10.2018 do 09:45 hod. na adresu školy v zalepenej obálke s heslom: „Oprava plochej
strechy dielní SOŠS Skalica“ - súťaž – „NEOTVÁRAŤ“.
10. Otváranie obálok s ponukami:
Dňa 12.10.2018 o 10:00 hod. na adrese školy.
11. Kritéria na hodnotenie ponúk:
Najnižšia cena vrátane DPH za celý predmet obstarania. Poradie uchádzačov sa určí
porovnaním výšky navrhnutých cien s DPH uvedených v jednotlivých ponukách uchádzačov.
Úspešný bude ten uchádzač, ktorý navrhol najnižšiu cenu s DPH za poskytnutie predmetu
zákazky.
12. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk:
Verejný obstarávateľ najneskôr do piatich dní odo dňa vyhodnotenia ponúk pošle všetkým
uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk, oznámenie o výsledku
hodnotenia ponúk.
13. Spôsob vzniku záväzku:
Na základe uzavretej zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom a následnej fakturácie.
14. Zdroj finančných prostriedkov:
Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov rozpočtu verejného obstarávateľa. Verejný
obstarávateľ neposkytuje zálohy na plnenie predmetu zákazky. Predmet zákazky bude hradený
bezhotovostnou platbou. Právo vystaviť faktúru vznikne predávajúcemu po odovzdaní a
prevzatí plnenia. Faktúra je splatná do 30 dní od dňa doručenia.
15. Doplňujúce informácie:
Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek
finančného nároku na verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo
neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak
 nebudú zodpovedať finančným možnostiam verejného obstarávateľa
 ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti

 ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám
 ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie
Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere vhodného uchádzača pri postupe zadávania zákazky
s nízkou hodnotou nie je možné podať námietku v zmysle zákona o VO.

Prílohy: č.1 Výkaz-výmer
č.2 Situácia stavby
č.3 Zmluva o dielo – návrh obstarávateľa

V Skalici dňa 24.09.2018

Ing. Žaneta Sirková
poverená riaditeľka SOŠ strojníckej Skalica

