
Spojená škola !nternátna

Hrdličltova  17. 833 20 Biatislava 37. SR

http://www.zslhľdllckovaba.edu,sk,  E-mam zvinteľn@zsihrcllickovaba.edu.sk

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 znení neskorši'ch  predpisov

1.  NÁZOV,  ADRESA A  KONTAKTNÉ  MIESTO VEREJNÉHO 0BSTARÁVATEĽA

Názov: Spojená škola  internátna

Adresa:  Hrdličkova  17, 833 20  Bratislava

Krajina: Slovenská  republika

lnternetová adresa organizácie (URL): http://www.zsihrdlickovaba.edu.sk/

Kontaktná osoba: Jaroslav Hanajĺk

Telefón: +421-(0)2-50205919

E-mail: zsgsi.ekonom@  zsihrdlickovaba.edu.sk

11.  Opls

Názov zákazky:
Odstránenie havarijného stavu strechy budovy školy blok 8 nad chodbou riaditel'ne,  kancelárií a tried so
zatepleni'm

Druh zákazky:

Služba

Stručný opis zákazky:
Predmetom zákazky je oprava  hydroizolácie strechy budovy školy blok 8 nad chodbou  riaditel'ne, kancelárií

a tried súčast'ou  ktorej. j.e aj zateplenie konštrukcie strechy

Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
Požaduj.e 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 30 000,-  € bez DPH za celý predmet zákazky.

IV. ADMINISTRATĺvNE INFORMÁCIE

Komunikácia:

Oznámenie,   odovzdávanie   podkladov  a dorozumievanie   medzi  verej.ným   obstarávateľom   a záuj.emcami  -
uchádzačmi  bude  uskutočňovaná  prostriedkami  elektronickej  komunikácie  E-mailom.  Verejný  obstarávatel'
akceptuj.e  zo  strany  záujemcov aj  iné   spÔsoby  komunikácie,  napr.    písomne  prostredníctvom  pošty,  faxom,
telefonicky alebo  ich  komunikáciou.

Lehota na predkladanie ponúk:

Dátum: 22. septembra 2017

Výzva na predkladanie ponúk - Jednoduchá zákazka



Čas: 10:00 hod.

Spôsob predkladania ponúk:

Formou elektronickej. komunikácie  na  E-mail ,,zsgsi.ekonom@zsihrdlickovaba.edu.sk"

alebo pi'somne (v uzatvorenej. obálke).

V.  PODMIENl(Y ÚČASTI

Podmienky účastj:

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

predmet zákazky.

Vl.  KRITÉRIÁ VYHODNOTENIA PONÚK

l(ritérium na vyhodnotenie ponúk:

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

Vll.   PODMIENl(Y TÝKAJÚCE SA ZMLUW

Trvanie v mesiacoch:

Výsledkom  verejného  obstarávania   bude  zmluva  alebo  objednávka   na  dodanie   požadovaného  množstva

predmetu  zákazky.  Verejný obstarávatel' si  vyhradzuje  právo  na  základe  výsledkov tohto  postupu  zadávania
zákazky neuzavriet' zmluvu.

Dátum odoslania výzvy:

19. septembra 2017

Výzva na predkladanie ponúk -Jednoduchá zákazka
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