Výzva
na predloženie ponuky v prieskume trhu v zmysle § 117 zákona č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov

1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Objednávateľ:
Stredná odborná škola technológii a remesiel
Ivanská cesta 21,
821 04 Bratislava
Zastúpený:
Ing. Ľubomír Kovaľ, riaditeľ školy
IČO :
42 12 87 90
Kontaktná osoba:
Meno:
Tel. číslo:
E-mail:

Ing. Boris Kamenický
0948 968 819
kamenický@sou.sk

2. PREDMET ZÁKAZKY
2.1 Predmet zákazky:

Výmena PVC na izbách školského internátu a triedach, kabinetoch budovy školy
2.2 Opis predmetu zákazky: uvedený v prílohe č.1
2.3.1 Predmetom tohto prieskumu trhu je výber najvhodnejšej spoločnosti /cenovej
ponuky, ktorá zabezpečí: položenie nového PVC v ubytovacích bunkách,

triedach a kabinetoch, manipulácia s nábytkom spojená s vynesením
a vnesením v ubytovacích bunkách.
2.3 Obhliadka predmetu zákazky je možná po telefonickom dohovore s kontaktnou
osobou – Ing. Boris Kamenický, 0948 968 819

3. PODMIENKY PLNENIA
3.1 Prace môže realizovať iba oprávnená osoba s predmetom podnikania v oblasti
podlahár.
3.2 Miesto plnenia je : Stredná odborná škola technológii a remesiel-školské
internáty, budova školy
3.3 Predpokladaná hodnota zákazky:
do 7 000,00 Eur bez DPH
3.4. Termín realizácie :
do 15 dni od prevzatia objednávky

4. OBSAH CENOVEJ PONUKY
Predložená cenová ponuka uchádzačom bude obsahovať nacenenie jednotlivých
položiek podľa prílohy č.1 s vyplnením prílohy č.2
4.1. Cena v členení podľa – príloha č.2
4.2. Výpis z obchodného registra, živnostenského registra s premetom podnikania
oprávňujúcim vykonávať : podlahárske práce
5. SPÔSOB PREDKLADANIA PONUKY,
5.1 Spôsob doručenia: elektronicky prostredníctvom e-mailu
5.2 Lehota na doručenie ponúk je do 20.06.2019 do 10,00 hod.
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6. KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK
6.1 Kritérium na vyhodnotenie ponúk je: najvýhodnejšia cenová ponuku
7. ZRUŠENIE PRIESKUMU TRHU
7.1 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prieskum trhu zrušiť bez uvedenia
dôvodu.
8. DÔVERNOSŤ A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
8.1 Verejný obstarávateľ počas priebehu tohto prieskumu trhu nebude poskytovať alebo
zverejňovať informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným tretím
osobám až do vyhodnotenia ponúk.
8.2 Informácie , ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo
inak použité bez predchádzajúceho súhlasu uchádzača.
8.3 Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté uchádzačom budú
spracovávané a chránené podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V Bratislave, dňa 05.06.2019

Ing. Boris Kamenický
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Výmena PVC na izbách školského internátu a triedach,
kabinetoch budovy školy

Príloha č.1

Špecifikácia 1 bunky (2 izby )

izba 1

chodba 1

izba 2

Spol. chodba
WC

Internát
chodba 1:
izba č.1
chodba 2:
izba č.2
Škola
Učebne 3 ks
Kabinet 2 x

Budova
Podlahárske
prace

chodba 2

Sprcha

šírka (m)
1,64
2,9
1,64
2,9
m2
184,15
35,00

hĺbka (m)
2,07
4,25
2,07
4,25

Obsah práce
Požadujeme vytrhanie a odvoz starého PVC, vyspravenie prípadných dier,
prípadne brúsenie betónu bez nivelizácie podlahy, nové PVC 2 mm výber
podľa ponuky, lepenie PVC s lepidlom a zváraním ,na izbách sokel
3/3,triedy a kabinety sokel vyťahovaný, manipulácia a doprava,
manipulácia s nábytkom spojená s vynesením a vnesením v ubytovacích
bunkách ( 4 ks valend,2xpisaci stôl,2xstolička v jednej bunke).
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Príloha č.2
FORMULÁR CENOVÁ PONUKA PRE PRIESKUM TRHU

Stredná odborná škola technológií a remesiel
Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava
FORMULÁR PRE PRIESKUM TRHU
na predloženie ponuky v prieskume trhu v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov
Žiadame Vás o vypracovanie záväznej ponuky na predmet zákazky:

„Výmena PVC na izbách školského internátu
a triedach, kabinetoch budovy školy“

Identifikačné údaje uchádzača
vyplní uchádzač

Opis a rozsah predmetu zákazky
Názov:

Predmetom tohto prieskumu je výber najvhodnejšej spoločnosti, ktorá zabezpečí
plnenie predmetu zákazky.

Sídlo:

Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v Výzvy na predloženie ponuky.

IČO:
IČ DPH:
Kontaktná osoba:

Kritérium pre hodnotenie ponúk je NAJNIŹŚIA celková cena za celý predmet
zákazky v EUR s DPH.

Telefón:
Email:

Miesto realizácie predmetu zákazky:
Termín plnenia predmetu zákazky:
Kontaktné osoby pre prieskum trhu:

Stredná odborná škola technológií a remesiel
Špecifikovaný v o Výzve na predloženie ponuky
Ing. Boris kamenický, 0948968819, kamenicky@sou.sk

Podmienky účasti:

Špecifikované v Výzve na predloženie ponuky

Predpokladaná hodnota zákazky:

7 000,00,- EUR bez DPH

P.č. Položky predmetu zákazky
1.
Podlahárske práce 5 buniek (10 izieb )
2.

Podlahárske prace 2 x kabinet

3.

Podlahárske práce školská trieda 3 x

Cena EURO s DPH

CENA CELKOM S DPH

vyplní uchádzač
..............................................
Podpis oprávnenej osoby uchádzača

Záväzná platnosť ponuky do:
Termín na doručenie ponúk:
Spôsob predkladania ponúk:
Vašu záväznú ponuku nám zašlite na
adresu:

vyplní uchádzač
................................
dátum

31.12.2019
20.06.2019 do 10:00 hod.
elektronicky – e-mailom,
kamenicky@sou.sk

Poznámka:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neakceptovať ponuky zaslané po termíne na doručenie ponúk.
* Do ceny uvádzajte všetky náklady súvisiace s dodaním / realizáciou predmetu zákazky.
Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní a uvedie konečnú celkovú cenu.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky tohto prieskumu trhu alebo prieskum trhu zrušiť.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky a neuzavrieť zmluvu so žiadnym z uchádzačov.
Uchádzač zaslaním ponuky súhlasí so všetkými podmienkami verejného obstarávateľa uvedenými v tomto formulári pre prieskum trhu.
Uchádzač nemá právo si uplatniť u verejného obstarávateľa akékoľvek náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti so zrušením súťaže, zmenou podmienok súťaže alebo
v závislosti s akýmkoľvek rozhodnutím verejného obstarávateľa.
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