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Všeobecné informácie
1. ldentifikácia verejného obstarávatel'a

1. Spoj.ená škola  internátna

Sídlo verejného obstarávateľa:  Hrdličkova  17, 833 20 Bratislava
lčo: 17319153
DIČ: 2021511745

Štatutárny zástupca:  Mgr. Mária  Benová
Zriaďovacia  listina KŠÚ -A/2009/01128 zo dňa 25.8.2009
Bankové spoj.enie: Štátna  pokladnica
Či'slo účtu: SK39 8180 0000 0070 0009 4977
Kontaktné miesto: Mestská čast' Bratislava -Nové Mesto,  Hrdličkova  17, 833 20 Bratislava
Kontaktná osoba verejného obstarávateľa určená  pre styk so záujemcami: Jaroslav Hanaj.ík tel.:
+421254777610 (250205919)
Email: ssihrdlickovaba.ekonom@gmail.com

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): www.zsihrdlickovaba.edu.sk

1.1   0bstarávateľ  si   vyhradzuje   právo   neprij.ať  ani  jednu   z predložených   ponúk,   sút'až   zrušit',

prípadne   následne   rokovat'   so   záuj.emcami   o podmienkach   plnenia   zmluvy.   Obstarávateľ   si
vyhradzuje právo neuzavriet' zmluvu aj v prípade ak obdrži' iba jednu ponuku.

1.2 Táto sút'až neprebieha ako obchodná verejná sút'až.

2. Predmet obstarávania
2.10dstránenie havarij.ného stavu podlahy telocvične školy

Technický popis:   Jedná  sa  o dodávku  a montáž ,  podra Výkazu výmer na  kompletný  predmet
obstarávania,  ktorý j.e  priložený v prílohe.  V DríDade  Dotrebv  obiasniť súťažné  Dodkladv  môže
ktorýkoľvek  z uchádzačov  požiadať  o ich  vysvetlenie  priamo  u zodpovednej  osoby  na  adrese
uvedenej v bode č.  1, p.  Hanajík.

3. Komplexnosť dodávky
Uchádzač predloží cenovú ponuku na  celý predmet súťaže, s uvedením cien bez DPH .

4. Zdroj finančných prostriedkov
Predmet obstarávania bude financovaný z vlastných zdrojov obstarávateľa.

5. Typ zmlu\/y -Zmluva o dielo tvorí prnohu č. 2 súťažných podkladov.

6. Miesto a teľmín realizácie služby :

6.1    Budova spoj.enej školy internátnej.,  Hrdličkova  17, 833 20 Bratislava.

6.2  Zmluva sa uzatvára  na obdobie trvania realizácie diela.

7. Predloženie ponuky

7.1 Uchádzač môže predložit` iba jednu ponuku. Súčast'ou ponuky musia byť:
7.1.1   podpísaný návrh zmluvy na  realizáciu diela

7.1.2  overený  doklad  o  oprávnení  podnikat',  v  ktorom  musí  byt' zapísaný  predmet  podnikania
oprávňujúci uchádzača  na dodanie požadovaného predmetu zákazky,  nie starší ako tri mesiace
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-uchádzači  predložia  kópiu.  Uchádzač,  ktorý bude vyzvaný na  podpísanie zmluvy o dielo,  pred

jej podpisom predloží originál alebo úradne overenú kópiu.
7.1.3  čestné prehlásenie, že nie je voči firme začaté konkurzné alebo vyrovnávacie konanie
7.1.4  cenová ponuka

7.1.5 Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov

7.1.6 Zápis do registra partnerov verejného sektora

7.2  Uchádzač   predloží   ponuku   velektronickej   podobe,   alebovpevnom   obale   v   lehote   do
11.12.2017  do 10.00 hod.   na adrese uvedenej v bode č.1,.
Na obale ponuky uchádzač vyznačí nasledovné údaje :
-      Adresa verejného obstarávateľa
-      Obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača
-Označenie ,. Súťaž-neotvárať.,   a   heslom ,,Telocvičňa škoLv„

7.3  V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky,  podľa  bodu 7.2

j.e   rozhodujúci  termín  doručenia  obstarávateľovi.  Obálky  doručené   po  termĺne  sa
uchádzačovi vrátia neotvorené.
Ak  súčasťou  ponuky  nebude  návrh  zmluvy  podľa  bodu  7.1.1,  a doklady,  resp.  dokumenty

podľa  bodu 7.1.2 až 7.1.3 ( mimo 7.1.4 ) bude táto ponuka vylúčená.

8. Mena a ceny uvádzané v ponuke
8.1  Navrhovaná  zmluvná  cena  musí byť v Euro  stanovená  podľa  § 3  zákona  NR SR č.18/1996
Z. z. o cenách v znení neskorších  predpisov.

8.2  Ak uchádzač nie je platcom  DPH  na túto skutočnosť v ponuke upozorní.

9. Vyhodnotenie ponúk

9.1  Pri whodnocovaní Donúk ie  iediné  kritérium  :  nainižšia cena za  realizáciu diela  bez  DPH.

Cena musi' obsahovať všetky náklady spojené s realizáciou diela.
9.2  Návrh na plnenie kritéria musí byť zaradený na začiatok ponuky.

10.  Vyhodnotenie ponúk

Každému   uchádzačovi,   ktorého   ponuka   bude   vyhodnocovaná   bude   zaslaný   výsledok   z
vyhodnotenia   ponúk.   Uchádzačovi,   ktorého   ponuka   bude  vylúčená   zvyhodnotenia,   bude
doručené oznámenie s dôvodom vylúčenia.
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