
SPOJENÁ ŠKOLA
Kukorelliho 552, 094 31 Hanušovce nad Topľou

Spojená škola, Kukorelliho 552, Hanušovce nad TOpI'Oll, verejn)' obstará, ateľ podľa § 7 ods. I písm. d)
zákona Č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len zákon o VO), predkladá nasledujúcu výzvu:

Výzva na predkladanie ponúk
(zadávanie zákazky s nízkou hodnotou podl'a § 117 zákona o VO)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: SPOJENÁ ŠKOLA Kukorclliho 552 v Hanušovciach nad Topľou
Sídlo: Kukorelliho 552, Hanušovce nad Topl'ou
Kontaktná adresa: Kukorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topl'ou
Štatutárny orgán: Mgr. Ľubomír Mitráš, riaditel' školy
IČO: 42090181
IČ DPH: 2022938357
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000368616/8180
Číslo telefónu: +421 574452305,
Mobil: ,421 917680655
S-mail: skola.mitras.l(a)gmail.com

2. Druh zákazky
Zákazka na uskutočnenie stavebných prác. Podl'a výšky predpokladanej hodnoty zákazk', . jedná sa
o zákazku s nízkou hodnotou podl'a §5 ods. 4 zákona o VO. Jej zadávanie sa uskutočňuje v súlade s § 117
zákona o VO ako zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami.

3. Názov zákazky:
"Protipožiarne dvere, požiarny uzáver"

4. Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác súvisiacich s osadení protipožiarnych dverí

(požiarnych uzáverov) z dôvodu vytvárania samostatného požiarneho úseku \ budove Spojenej školy blok A.
vrátane dodania protipožiarnych dverí (požiarnych uzáverov) a zárubní. Rozsah prác je určený na základe
rozhodnutia technika požiarnej ochrany Ing.Mareka Hurného.
Minimálne požiadavky na dodanie požiarneho uzáveru v počte 2ks: SI 30ll1inLlt/D Ialt.03. Zárubne v počte
2ks. Požiarne dvere aj zárubne musia splňať požiarne technické normy a musia byť podložené technickou
dokumentáciu, ktorá osvedčuje splnenie požiarnych technických noriem.

5. Miesto dodania predmetu zákazky:
Spojená škola, Kukorelliho 552, Hanušovce nad Topľou

6. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
Nie

7. Spoločný slovník obstarávania (Cľ'V)
CPV: Hlavný slovník: 45214230 - I Stavebné práce na objektoch špeciálnych škôl



SPOJENÁ ŠKOLA
Kukorelliho 552, 094 31 Hanušovce ll, CI TopI'ou

8. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky
Z dôvodu jedinečnosti požiadaviek verejného obstarávateľa sa pred podaním ponuky odporúča obhliadka
priestorov. Podľa opisu predmetu zákazky v bode 4 tejto výzvy, záujemca predloží na základe obhliadky
spracovaný výkaz výmer.
Predpokladaná hodnota zákazky: do 5.000 Eur bez DPH,

9. Možnosť predloženia variantných riešení:
Verej ný obstarávateľ neumožňuje predložen ie variantných riešen í.

10. Trvanie zmluvy alebo lehota pre ukončenie dodávky:
Predpokladan)' termín uskutočnenia prác je september 2016. Práce je potrebné vykonať do 30 dní od
doručen ia objednávky a odovzdan ia staven iska.

11. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, \'
ktorých sa uvádzajú:
Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu.
Lehota splatnosti faktúry bude maximálne 30 dní od doručenia faktúry verejnému obstarávaicľovi v
prípade, že faktúra nemá vecné a formálne nedostatky.

12. Podmienky účasti záujemcov:
Podľa §32 ods. I písm. e) - Verejný obstarávateľ požaduje predložiť fotokópiu dokladu o oprávnen!
uskutočňovať stavcbné práce (aktuálny výpis z obchodného registra. živnostenské oprávnenie a pod.),
Doklad môže byť aj vytlačený z internetovej stránky.
Doklad uchádzač predloží ako súčasť svojej ponuky.

13. Obsah ponuky:
Ponuka uchádzača bude obsahovať:

identifikáciu uchádzača
doklady a dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa bodu 12 tejto výzvy
návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk
spracovaný výkaz výmer
technická dokumentácia požiarnych dverí (požiarneho uzáveru) a zárubne

13. Lehota a miesto na predkladanie ponúk:
Lehota na predkladanie ponúk: do 25.08.2016, čas: do 10:00 hod.
Ponuku je možné doručiť poštou, e-rnailom. kuriérorn alebo osobne v pracovných dňoch v čase nd 9:00

hod.
do 14 :00 hod na adresu:

Spojená škola, Kukorclliho 552, 094 31 Hanušovce Had Topl'ou
e-mail: skola.mitras.l(äJgmail.com

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.

14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Verejný obstarávateľ zvolil prc vyhodnotenie predložených ponúk zadávancj zákazky kritérium:
najnižšia cena za predmet zákazky s DPH

Verejn)' obstarávateľ vystaví objednávku na predmet zákazky.

15. Informácia, či je zákazka vyhradená pre chránené dielne alebo chránené pracoviská:
Nevyhradcná.
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16. Ďalšie informácie:
Ponuka uchádzača budc označcná heslom: Ponuka: "Protipožiarnc dvere, požiarnv uzáver"

- ncotvárať
Pracovný čas verejného obstarávateľaje od 9:00 hod. do 15:00 hod.
Ďalšie informácie možno získať na kontaktnej adrese uvedenej v bode I tejto V)'zvy.

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že predkladatelia ponúk nemôžu uplatniť v danom verejnom
obstarávaní revízne postupy podľa zákona o verejnom obstarávaní.

17. Postup oznámenia o vyhodnotení ponúk:
Výsledok vyhodnotenia ponúk bude úspešnému uchádzačovi a neúspešným uchádzačom
oznámen)! e-mai 10m a lebo telefon icky.

V Hanušovciach dňa I X.08. 20 J 6

Mgr. Ľubomír M itrúš
Osoba zodpovedná za proces VO
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