Výzva na predloženie cenovej ponuky „ Opravy a údržby - maľovanie, izolácie, vysprávky stien“
Spojená škola, Vojenská 13, 040 01 Košice
podľa zákona c. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác a zákona c. 95/2013.
Stavebné práce od 1.000 € – 30.000 € bez DPH
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov : Spojená škola
ICO : 31298028
Sídlo : Košice, 040 01
Ulica : Vojenská 13
Telefón : 0911 868 607
Kontaktná osoba: Mgr. Iveta Baková, Marta Svetová
2. Opis predmetu zákazky:
•
•

maľovanie priestorov primalexom – dvojnásobná maľba v množstve 344 m2 ,
náter sokľov základnou a syntetickou farbou v množstve 49 m2, nátery radiátorov v množstve
20 m2, izolácie stien, oprava omietky, vyrezanie otvoru 1,2m x2,90 m, odstránenie konzolov,

Uchádzač musí byť oprávnený dodávať, resp. poskytovať predmet obstarávania. Spôsobom na
preukázanie oprávnenia je aktuálny /nie starší ako 3 mesiace/ výpis z prísl. registra /originál
alebo fotokópia/.
3. Miesto plnenia: Spojená škola, Vojenská 13, 040 01 Košice – elokované pracovisko Charkovská 1, Košice
4. Cena zákazky: v cenovej ponuke uviesť podrobný rozpočet /cena za materiál – rozpísať, cena za práce a pod./
a celkovú cenu bez DPH a s DPH.
5. Termín dodania: do 12.09. 2014
6. Lehota na predloženie cenovej ponuky do : 8. 9. 2014 do 15,00 hod. po uplynutí tejto
lehoty nebude ponuka prijatá, ale bude vrátená uchádzačovi neotvorená. Ponuku je potrebné doručiť na adresu
verejného obstarávateľa.
6.a.) Ponuku je treba doručiť v uzatvorenom obale označenom „Maľovanie, opravy a údržby v el. pracovisku
Charkovská 1, Košice “. Uchádzač na obale uvedie svoje identifikačné údaje /meno a poštovú adresu/. V prípade,
že uchádzač doručí ponuku osobne, bude mu vydané potvrdenie o prevzatí ponuky s uvedením dátumu a času
odovzdania ponuky.
7. Vyhodnotenie ponúk:
Po vyhodnotení predložených ponúk sa bezodkladne zverejní výsledok vyhodnotenia ponúk
na www.spojvojke.sk verejné súťaže, uskutočnené VO. Zverejní sa identifikácia úspešného
uchádzača, predmet zákazky a cena zákazky. Úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho
ponuka sa prijíma a bude na uvedenú zákazku uzatvorená zmluva o dielo.
8. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
- najnižšia cena za predmet zákazky vrátane DPH.
9. Dôvody na zrušenie súťaže:
- nebola predložená ani jedna ponuka
- ani jeden uchádzač nesplnil podmienky „Výzvy“
- zmenili sa okolnosti, za ktorých bola „Výzva“ zverejnená.
10. Ďalšie informácie:
Na hore uvedenom telefónnom čísle je možné si dohodnúť obhliadku priestorov.
Obhliadku je možné vykonať v termíne do 6.09.2014 do 10,00 hodiny.
V Košiciach 4.09. 2014
Mgr. Iveta Baková, riaditeľka školy

