Spojená škola, Vojenská 13, 040 01 Košice, Slovenská republika
________________________________________________________________
Príloha č.7, Smernice o VO:

Výzva na predkladanie ponúk
v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou postupom podľa §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
Názov: Spojená škola
Sídlo: Vojenská 13, 040 01 Košice
Zastúpená: Mgr. Iveta Baková
IČO: 31298028
DIČ: 2021456184
IČ DPH: neplatca DPH
E-mail: spojvojke@gmail.com
Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania:
Mgr. Iveta Baková, Marta Svetová
Telefón: 055/7294944-46, 0911 868 607
Email: spojvojke@gmail.com
2) Predmet zákazky: oprava a údržba asfaltových chodníkov v areáli
školy
3) CPV kód zákazky: 45233253-7 – Práce vrchnej stavby chodníkov,
44113700-2 – Materiály na opravu ciest, 44113620-7 Asfalt,
60000000-8 – Dopravné služby
4) Opis predmetu zákazky:
oprava a údržba asfaltových chodníkov v areáli školy , odstránenie
starého asfaltového podkladu frézovaním, podklad zo štrkodrviny,
postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného,
asfaltový betón, obrubníky betónové záhonové, zemné práce, búracie
práce, presun hmôt.
P.Č.

Kód položky

Popis

MJ

1

4

5

6

Množstvo
Cena
celkom jednotková
7

SO 01 - Komunikácie a spevnené
plochy
Dodávky a práce HSV
113107141

2

113205111

3

113151114

4

564801131

Sadzba
DPH

9

10

0,00
0,00

Zemné práce
1

8

Cena
celkom

0,00

Odstránenie krytu v ploche do 200 m2
asfaltu liateho, hr. vrstvy do 50 mm,
ručne -0,09800t
Vytrhanie obrúb betónových,
chodníkových ležatých, -0,23000t
Odstránenie asfaltového podkladu alebo
krytu frézovaním, v ploche do 500
m2,pruh do 750 mm,hr.50 mm, 0,12700t
Komunikácie

m2

220,000

20,0

m

255,000

20,0

m2

550,000

20,0

Podklad zo štrkodrviny fr.0-32mm s
rozprestretím a zhutnením, po zhutnení

m2

0,00
550,000

20,0
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hr. 50 mm
5

573211111

6

577134231

7

Postrek asfaltový spojovací bez posypu
kamenivom z asfaltu cestného v
množstve 0,70 kg/m2
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v
pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr.
II, po zhutnení hr. 50 mm
Ostatné konštrukcie a práce - búranie

916561111

m2

220,000

20,0

m2

770,000

20,0

0,00
m

255,000

20,0

8

Osadenie záhonového alebo parkového
obrubníka betón., do lôžka z bet. pros.
tr. C 12/15 s bočnou oporou
5921745200 Obrubník betonový zahonový 50x20x5

ks

510,000

20,0

9

918101111

m3

22,950

20,0

10

938909615

m2

550,000

20,0

11

979082213

t

80,210

20,0

12

979082219

t

1
1203,150

20,0

13

979087212

t

80,210

20,0

14

979089612

t

80,210

20,0

15

998225111

t

131,500

Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo
obruby z dlažobných kociek z betónu
prostého tr. C 12/15
Odstránenie blata, prachu alebo
hlineného nánosu, z povrchu krajníc
betónových alebo asfaltových
Vodorovná doprava sutiny so zložením a
hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1
km
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý
1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu
sutiny
Nakladanie na dopravné prostriedky pre
vodorovnú dopravu sutiny
Poplatok za skladovanie - iné odpady zo
stavieb a demolácií (17 09), ostatné
Presun hmôt HSV
Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu
a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek
dĺžky objektu
Celkom

0,00
20,0

0,00

5) Spôsob uvádzania ceny:
Cena za predmet zákazky musí byť určená ako celková cena spôsobom:
ako cena celkom bez DPH,
percentuálne a cenové vyjadrenie sadzby DPH: 20% a cena celkom
vrátane DPH.
Pokiaľ uchádzač nie je platcom DPH, tak na túto skutočnosť v ponuke
upozorní.
Cena musí zahŕňať všetky známe a neznáme predpokladané vedľajšie
náklady uchádzača súvisiace s realizáciou predmetu zákazky.
6) Predpokladaná hodnota zákazky: 30 550,00 € bez DPH
7) Rozdelenie predmetu: NIE
8) Možnosť predloženia variantných riešení: ÁNO
9) Trvanie zmluvy alebo lehota dodania: do 40 dní odo dňa
odovzdania stavby
10) Lehota viazanosti ponúk: 30. 6. 2019
11) Lehota na predkladanie ponúk končí dňom 23. 5. 2019
o 14,00 hodine.
Rozhodujúci je moment doručenia ponuky na uvedenú kontaktnú
adresu: Spojená škola, Vojenská 13, 040 01 Košice.
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Dátum poštovej pečiatky nie je rozhodujúci.
Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nie je možné predložené
ponuky odvolať.
Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk je zmena alebo doplnenie
ponuky vylúčená.
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EUR.
Obálka s ponukou musí byť zreteľne označená nápisom „VO–
neotvárať!“ a heslom obstarávania, ktorým je predmet zákazky, na
obálke musí byť uvedené aj názov a sídlo verejného obstarávateľa
a uchádzača.
12) Podmienky účasti uchádzačov:
12.1 Osobné postavenie
(1) Verejného obstarávania sa môže v zmysle ustanovenia § 32 ZoVO
zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného
postavenia.
(2) Doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať
stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu
zákazky.
(3) Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného
postavenia podľa § 114 ods. 2 ZoVO v spojení s ustanovením § 32 ods. 1
písm. e) ZoVO, t.j. doklad o oprávnení dodávať T, uskutočňovať P alebo
poskytovať S v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky a preukázať
ich splnenie dokladmi podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZoVO alebo
ekvivalentnými dokladmi v originálnom vyhotovení alebo v prípade ZsNH
ako fotokópiu uvedených dokladov s možnosťou doručenia ponuky emailom.
12.2 Návrh na plnenie kritérií
Príloha - Smernice o VO v prípade T, S, P.
13) Kritéria na hodnotenie ponúk:
Najnižšia celková cena v eur s DPH.
14) Podmienky financovania: zo štátneho rozpočtu, splatnosť
faktúry do 30 dní od jej doručenia.
15) Typ zmluvy: zmluva o dielo
16) Doplňujúce informácie:
16.1 Verejný obstarávateľ oznámi úspešnému uchádzačovi v lehote do
10 pracovných dní od vyhodnotenia ponúk, že jeho ponuku prijíma,
neúspešnému uchádzačovi oznámi v lehote, že jeho ponuku neprijíma.
16.2 Verejný obstarávateľ identifikuje úspešného uchádzača za
podmienok: splnil všetky podmienky účasti a bol úspešný v procese
vyhodnotenia ponúk.
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16.3 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť verejné
obstarávanie, ak:
• ani
jedna
z predložených
ponúk
nebude
zodpovedať
požiadavkám verejného obstarávateľa stanovených v tejto výzve;
• sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo toto obstarávanie
vyhlásené;
• cena úspešného uchádzača a všetkých uchádzačov bude vyššia
ako finančné možností verejného obstarávateľa uvedené ako PHZ;
• nebude predložená ani jedna ponuka.
16.4 Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s
účasťou v procese verejného obstarávania.
Košice, dňa 13. 5. 2019

Mgr. Iveta Baková
riaditeľka školy

Prílohy:
1. Návrh na plnenie kritérií
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Príloha č.8, Smernice o VO:

Návrh na plnenie kritérií – povinná príloha ponuky uchádzača
Obchodné meno a sídlo uchádzača:
..................................................................................................................1
Predmet zákazky

Údaj

1.

Cena v € (bez DPH)

................... €

2.

DPH v €

.................... €

3.

Cena v € (s DPH)

..................... €

Cena s DPH, ktorá sa bude vyhodnocovať: .............
Čestne vyhlasujeme, že uvedené údaje sú totožné s údajmi uvedenými
v Návrhu zmluvy na predmet zákazky, ktorá je súčasťou ponuky.
V prípade rozdielnych údajov, sme si vedomí, že naša ponuka bude
z procesu verejného obstarávania vylúčená.
Dátum predkladania ponuky uchádzačom:

...……………………………
podpis a odtlačok pečiatky uchádzača
meno, priezvisko, funkcia štatutárneho
zástupcu uchádzača oprávneného konať
v záväzkových vzťahoch

