Materská škola Budapeštianska 1
040 13 Košice

VÝZVA NA PREDLOŢENIE CENOVEJ PONUKY
NA ZÁKAZKU S NÍZKOU HODNOTOU.
Zadávanie jednoduchých zákaziek nemá zákonom stanovené formálne pravidlá procesu, pri
ich zadávaní sa postupuje podľa § 117 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom
obstarávaní“)
Vážená spoločnosť (uchádzač) Materská škola Budapeštianska 1, Košice 040 13 (ďalej len
„verejný obstarávateľ“) uskutočňuje výber dodávateľa /poskytovateľa (tovarov/stavebných
prác/služieb) na predmet jednoduchej zákazky „ Revízia elektroinštalácie budovy
materskej školy“
Verejný obstarávateľ Vám zasiela výzvu na predloženie cenovej ponuky, v ktorej sú uvedené
základné informácie týkajúce sa zadávania jednoduchej zákazky, požiadavky na predmet
zákazky, jeho technickú a funkčnú špecifikáciu a požiadavky na zmluvné podmienky plnenia,
určené podmienky účasti a požiadavky na preukázanie finančného a ekonomického
postavenia, technickej alebo odbornej spôsobilosti, požiadavky na obsah a formu predloženia
cenovej ponuky.
Výzva na predloženie cenovej ponuky je forma postupu obstarávania predmetu jednoduchej
zákazky vo verejnom obstarávaní v zmysle § 117 zákona o verejnom obstarávaní, z ktorého
pre oslovené subjekty a predkladateľov cenovej ponuky nevyplývajú na základe predloženej
cenovej ponuky žiadne nároky na uzatvorenie zmluvy na plnenie predmetu zákazky, ani na
úhradu nákladov spojených s jej predložením.
Poskytnutá cenová ponuka bude slúžiť výlučne verejnému obstarávateľovi v procese výberu
zmluvného partnera na plnenie predmetu jednoduchej zákazky.
Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky, ktorá nemá zákonom stanovené formálne
pravidlá procesu, pretože vzhľadom na finančný limit predpokladanej hodnoty zákazky
predmetná zadávaná zákazka nie je nadlimitnou ani podlimitnou zákazkou, postupuje tak, aby
vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky a jeho zadanie boli primerané jeho
kvalite a cene.
Doručené cenové ponuky ani ich časti, verejný obstarávateľ nepoužije bez súhlasu
osloveného subjektu/ predkladateľa.
Základné informácie: Revízia elektroinštalácie budovy materskej školy
Predpokladaná hodnota zadávanej zákazky na predmet : maximálne 2.160,00 € s DPH podľa
zákona o verejnom obstarávaní nespĺňa podmienky nadlimitnej zákazky ani podlimitnou
zákazky zákona o verejnom obstarávaní, preto verejný obstarávateľ pre obstaranie daného
predmetu zákazky postupuje podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní.

1. Identifikácia obstarávateľa
Názov verejného obstarávateľa: Materská škola
Sídlo verejného obstarávateľa: Budapeštianska 1, Košice 040 13
Štatutárny orgán: Mgr. Strukanová Iveta – riaditeľka školy
Kontaktná osoba: Mgr. Zuzana Lukáčová, 0918 463 011
IČO: 355 59 420
DIČ: 2021793048
Telefón
055/6360977

Fax
055/6360977

E – mail

Internet

ms.bud1@extel.sk

www.msbudapestianska1.sk

IČO
35559420

Materská škola Budapeštianska 1
040 13 Košice
Bankové spojenie: Prima banka a.s. Slovensko
Číslo účtu: 0509322002/5600
Telefón/fax: 055/636-09-77,
e-mail: ms.bud1@extel.sk
2. Názov zákazky:
Revízia elektroinštalácie budovy materskej školy
3. Druh zákazky:
Revízie
4. Opis predmetu:
Odborné prehliadky a odborné skúšky na elektrickom zariadení - objekt: materská škola, Presnú
špecifikácia je uvedená v prílohe č. 1 tejto výzvy.
5. Opis predmetu zákazky
Kód CPV: 45214210-5 Stavebné práce na objektoch základných škôl
45317300-5 Elektroinštalačné práce na elektrických rozvádzačoch
6.Predpokladaná hodnota zákazky:
1.800,00 Eur bez DPH
Do ceny je potrebné zapracovať aj cenu za dopravu na miesto uskutočnenia stavebných prác. Cenu je
potrebné spracovať na základe požadovaného rozsahu a požadovanej kvality a ďalších požiadaviek
uvedených podľa výzvy na predloženie ponuky (ďalej len „výzvy“) a podľa prílohy č. 1 Formulár
ponuky – Špecifikácia poţadovaného predmetu zákazky /Výkaz, výmer/
Cenu je potrebné uvádzať v eurách (€). V ponuke je potrebné cenu uvádzať bez DPH, sadzbu a výšku
DPH a cenu s DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť v ponuke.
Cena predmetu zákazky nesmie prekročiť stanovenú výšku s DPH: 2.160,- €
7. Základné zmluvné podmienky trvanie zákazky/lehota plnenia/termín dodania:
Po uzatvorení zmluvy - objednávky s uchádzačom bude víťazná cenová ponuka ďalej nemenná, nie je
možné práce naviac zistené fakturovať dodatkami k pôvodnej zmluve - objednávke.
Práce budú zrealizované najneskôr do 30.5.2016.
Úspešný uchádzač sa zaväzuje uskutočňovať práce najneskôr do 30.5.2016
8. Podmienky financovania predmetu zákazky/spôsob financovania
Financované z prostriedkov na originálne kompetencie
9. Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Úspešný uchádzač bude ten, ktorý predloží ponuku na celý predmet zákazky za najnižšiu cenu v Eur
s DPH.
10. Predkladanie ponúk - lehota
najneskôr do 12.mája .2016 do 12.00 hod.
11. Miesto predkladania ponúk
Adresa školy: MŠ Budapeštianska 1, 040 13 Košice
12. Forma predkladania ponúk
Ponuku je potrebné doplniť do tabuľky – Príloha č.1a Formulár a Ponuka uchádzača a poslať na email pre ponuku ms.bud1@extel.sks označením predmetu
„Revízia elektroinštalácie v MŠ Budapeštianska 1 “ alebo v listinnej podobena adresu školy
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13. Obsah a forma predkladania cenovej ponuky
Ponuka sa doručí sa verejnému obstarávateľovi v stanovenej lehote v uzatvorenej obálke s uvedením
názvu zákazky s označením – NEOTVÁRAŤ“ na adresu:. Materská škola, Budapeštianska 1, 040
13 Košice
Verejný obstarávateľ bude hodnotiť iba ponuky uchádzačov, ktorí predložia ponuku s dokladmi
v nasledovnej skladbe /doklady nesmú byť staršie ako 3 mesiace k lehote na predkladanie ponúk/:
1. Identifikačné údaje uchádzača /obchodný názov, adresa sídla uchádzača alebo miesto jeho
podnikania, meno, priezvisko a funkcia štatutárneho zástupcu, IČO, DIČ, bankové spojenie
/názov, adresa a sídlo peňažného ústavu/, číslo bankového účtu, kontaktné telefónne číslo,
internetová adresa, emailová adrea kontaktnej osoby,
2. Čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné
poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a nemá evidované
daňové nedoplatky,
3. Návrh ceny v Eur bez DPH a aj s DPH
14. Obsah cenovej ponuky
Ponuka uchádzača
Cenová špecifikácia
15. Výsledok zadávania zákazky z nízkou hodnotou – jednoduchej zákazky
Vystavenie objednávky
16. Jazyk určený pre komunikáciu a predkladanie cenovej ponuky
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
17. Zákazka sa týka projektu/ programu financovaného z fondov EÚ
Nie
18. Dátum odoslania výzvy na predkladanie cenovej ponuky:
28.4.2016
Záujemca môže požiadať o obhliadka objektu a zameranie skutkového stavu. Miesto, deň a hodina
obhliadky bude vopred dohodnutá zo záujemcom, záujemca sa môže prihlásiť telefonicky alebo
mailom na adresu: Mgr. Lukáčová Zuzana telefón 055/6360977, ms.bud1@extel.sk.Cenovú ponuku
je potrebné vypracovať na základe zamerania a obhliadky pôvodného stavu, tá bude východiskovým
podkladom k spracovaniu cenovej ponuky.
Po uzatvorení zmluvy s uchádzačom bude víťazná cenová ponuka ďalej nemenná, nie je možné práce
naviac zistené fakturovať dodatkami k pôvodnej zmluve, objednávke.

V Košiciach 28.4.2016

Mgr. Strukanová Iveta
Riaditeľka školy
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