Oznámenie o zadávaní zákazky
v rámci postupu verejného obstarávania podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Materská škola
Štatutárny orgán: Mária Šipošová
Sídlo: Palárikova 22 , 040 01 Košice
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Mária Šipošová
Telefón: 055/6788077
Pracovný
kontakt
pre
vysvetlenie
oznámenia
mspalarikovake@centrum.sk

o zadávaní

zákazky:

E -mail pre podanie ponuky: vo.mspalarikovake@gmail.com
2.

Názov predmetu zákazky:
Odstránenie havarijného stavu múrov – pavilón č. 2
Hlavný slovník CPV: 45214100-1 - Stavebné práce na stavbe budov materských škôl

3.

Stručný opis predmetu zákazky:
Odstránenie havarijného stavu múrov a prác s tým súvisiacich v súlade s prílohami
oznámení – viď:
Príloha č. 2 Špecifikácia predmetu zákazky.

4. Predpokladaná hodnota zákazky (bez DPH): 4750,00 €
4.1. Do ceny je potrebné zapracovať aj cenu za dopravu na miesto uskutočnenia
stavebných prác. Cena má byť spracovaná v súlade s požiadavkami verejného
obstarávateľa a v súlade s prílohami oznámenia o zadávaní zákazky - Príloha č. 2.
Príloha č. 2 - Špecifikácia predmetu zákazky musí byť položkovite ocenená a je súčasťou
ponuky uchádzača.
4.2. Cenu je potrebné uvádzať v Eurách.
4.3. Cenu v cenovej ponuke je potrebné uvádzať: bez DPH a s DPH.
4.4. Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť v ponuke uchádzača
Príloha č. 1.
5. Základné zmluvné podmienky:
Sú uvedené v prílohe č. 3 - Návrh Zmluvy o dielo
Na základe najvýhodnejšej cenovej ponuky bude s úspešným uchádzačom uzatvorená
Zmluva o dielo. K uvedenej zmluve nie je možné uzatvárať dodatky, ktorými by sa menila
suma víťaznej cenovej ponuky.
6. Lehota na predkladanie ponúk : do 25.2.2014 do 08:00 hod.
7. Postup vo verejnom obstarávaní: je jednoetapový.
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8. Predkladanie dokladov a ponuky:
Pri jednoetapovom postupe:
Ponuku uchádzača je potrebné doplniť do tabuľky – príloha č. 1 a poslať výlučne na
e-mail pre ponuku, ktorý je uvedený v úvode oznámenia. Ponuky uchádzačov sa
predkladajú v slovenskom jazyku. Ponuky uchádzačov zaslané na inú e-mailovú
adresu alebo inak nebudú brané do úvahy a nebudú vyhodnocované. Ponuku 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: Materská škola, Palárikova 22, 040 01
Košice. Ponuky uchádzača zaslané po termíne, na inú e-mailovú adresu, inak, v inom
jazyku, alebo ak doklady nebudú predložené podľa požiadaviek verejného
obstarávateľa alebo uchádzač nebude spĺňať podmienky účasti alebo nebude spĺňať
požiadavky na predmet zákazky podľa oznámenia o zadávaní zákazky, takéto ponuky
uchádzačov nebudú brané do úvahy a nebudú vyhodnocované.
9. Podmienky účasti sú nasledovné
V ponuke je potrebné predložiť:
9.1. Kópiu oprávnenia na uskutočnenie predmetu zákazky:
Uchádzač musí týmto dokladom preukázať, že je oprávnený uskutočňovať práce v rozsahu
predmetu zákazky (napr. výpis z obchodného registra, živnostenský list, Potvrdenie Úradu pre
verejné obstarávanie o zapísaní do zoznamu podnikateľov/)
9.2. Čestné prehlásenie uchádzača o tom, že:
 nemá pozastavenú podnikateľskú činnosť alebo nie je v obdobnej situácii podľa
právnych predpisov
 nie je voči uchádzačovi začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia, nie je v
konkurze alebo likvidácii, nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurz u
pre nedostatok majetku podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
platnom znení, ani nie je v obdobnom konaní podľa zákonov a predpisov platných v
krajine jeho sídla
 nemá daňové nedoplatky a nedoplatky do poistných fondov
9.3. Záujemca je povinný sa oboznámiť s predmetom zákazky v sprievode vedúceho
zamestnanca verejného obstarávateľa – o čom bude vyhotovený záznam (Záznam
o obhliadke staveniska).
9.4. Referencie - uchádzač musí predložiť referencie realizovaných stavených prác
súvisiacich s predmetom zákazky v rokoch 2012-2013 doplnený potvrdeniami o uspokojivom
vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest, lehôt uskutočnenia prác s možnosťou
obhliadky.
Ak odberateľom je verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o takomto plnení potvrdí
tento verejný obstarávateľ, ak bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí
odberateľ; ak to nie je možné, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o uskutočnení,
minimálne troch zákaziek rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky a
to v objeme rovnom alebo vyššom 4750,00 € bez DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej
mene.
9.5. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie (v slovenskom jazyku) :
- oprávnenie na výkon stavbyvedúceho
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9.6. Verejný obstarávateľ požaduje predložiť vyplnenú Prílohu č. 1 – Ponuka uchádzača –
formulár a Prílohu č. 2 – Špecifikácia predmetu zákazky - položkovite ocenená s
jednotkovými cenami prác a dodávok.
10. Kritérium na hodnotenie ponúk je: najnižšia cena za celý predmet zákazky.
11. Prijatie ponuky: U úspešného uchádzača bude uplatnená Zmluva o dielo, ktorej návrh je
uvedený v prílohe č. 3. Ak návrh Zmluvy o dielo nebude v súlade z oznámením
o zadávaní zákazky a cenovou ponukou alebo tento návrh bude mať neprijateľné
podmienky, v tomto prípade verejný obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača na
odstránenie týchto nedostatkov. Ak úspešný uchádzač nedostatky v stanovenej lehote
neodstráni, bude sa to považovať za odstúpenie o d zmluvy. V takom prípade bude
vyzvaný na predloženie návrhu zmluvy ďalší uchádzač s ďalšou najlepšou ponukou
obdobným postupom.
12. Verejný obstarávateľ môže pred uzavretím zmluvy o dielo požiadať úspešného uchádzača
o predloženie originálu alebo overenej kópie oprávnenia na poskytnutie prác, prípadne
ďalších požadovaných dokladov podľa oznámenia, ak boli predložené iba skenované
kópie v elektronickej podobe bez zaručeného elektronického podpisu.
13. Uchádzačom bude zaslaná informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.

.................................................
riaditeľka školy
Prílohy:
1.
2.
3.

Príloha č. 1 Ponuka uchádzača - formulár
Príloha č. 2 Špecifikácia predmetu zákazky
Príloha č. 3 Návrh zmluvy o dielo
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