Základná škola Pri kríži 11, 841 02 Bratislava, www.prikrizi.sk
Príloha smernice č. 5

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

pre zákazku 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: Základná škola
Sídlo: Pri kríži 11, 841 02 Bratislava
IČO: 360 60 917
Kontaktná osoba: Mgr. Ingrid Tomaškovičová
e-mail: tomaskovicova@prikrizi.sk
Tel. č.: +421 911 234 665
2. Názov predmetu zákazky: „Servis okien, montáž a dodávka okenných žalúzií“
3. Spoločný slovník obstarávania (CPV kód):
44221100-6

Okná

39515410-2

Tienidlá

45421145-2

Montáž žalúzií

45111300-1

Demontážne práce

39525500-3

Siete proti hmyzu

45259000-7

Opravy a údržba zariadenia

60000000-8

Doprava (bez prepravy odpadu)

90510000-5

Likvidácia a spracovanie odpadu

90512000-9

Služby na prepravu odpadu

4. Opis predmetu zákazky: predmetom tejto zákazky sú tovary a služby týkajúce sa
zabezpečenia servisu a údržby okien a okenných žalúzií. Predmetom zákazky je aj
montáž žalúzií a okenných sieťok proti hmyzu, vrátane materiálu potrebného na montáž
a demontážnych prác spolu s odvozom a likvidáciou odpadu.
Cenovú ponuku prosíme predložiť na základe absolvovaných trhových konzultácií
spojených s obhliadkou miesta, ktorých sa vaša firma zúčastnila v predchádzajúcich
dňoch.
Viď „Špecifikáciu predmetu zákazky“ – príloha smernice č. 7
Žiadosti o predloženie cenovej ponuky predchádzali prípravné trhové konzultácie
podľa § 25, ktorých sa zúčastnili všetky hospodárske subjekty, ktorý bola zaslaná
žiadosť o predloženie cenovej ponuky:
5. Predpokladaná hodnota zákazky:
8 560,00 EUR bez DPH
6. Miesto a termín poskytnutia služby: Základná škola, Pri kríži 11, 841 02 Bratislava, do
31.05.2021
7. Rozsah predmetu zákazky:
Verejný obstarávateľ vyžaduje predložiť ponuku na celý predmet zákazky
8. Rozdelenie predmetu zákazky:
Verejný obstarávateľ neumožňuje rozdelenie predmetu zákazky na časti.
9. Možnosť predloženia variantných riešení:
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Verejný obstarávateľ neumožňuje záujemcom predložiť variantné riešenia.
10. Podmienky predkladania ponuky a spôsob určenia ceny: e-mailom
- Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa
predkladajú v štátnom jazyku (t. j. v slovenskom jazyku). Ak je doklad alebo dokument
vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do
štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v
českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do
štátneho jazyka.
- Uchádzač predloží ponuku e-mailom na e-mailovú adresu:
tomaskovicova@prikrizi.sk
- V predmete e-mailu je potrebné uviesť: obchodné meno uchádzača a heslo: Cenová
ponuka – servis okien
10.Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 15. apríla 2021
11.Vyhodnotenie ponúk: 16. apríla 2021 o 14:00 hod.
12.Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 20. apríla 2021
13.Mena a ceny uvádzané v ponuke:
13.1. Uchádzačom navrhovaná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky,
uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v eurách (EUR).
13.2. Cena musí byť spracovaná v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“), ako aj zákonom č. 222/2004 Z.
z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ostatnými platnými
predpismi.
13.3. Všetky ceny požaduje verejný obstarávateľ uvádzať zaokrúhlené na 2 desatinné
miesta, podľa matematických pravidiel.
13.4. Ponuková cena na celý predmet obstarávania je daná súčinom jednotkovej ceny
a množstva, podľa podmienok a požiadaviek verejného obstarávateľa.
13.5. Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú
ponuková cenu uvedie v zložení:
jednotková cena bez DPH za materiál
jednotková cena bez DPH za montáž
cena spolu bez DPH za materiál
cena spolu bez DPH za montáž, demontáž, servis, likvidáciu odpadu
cena spolu bez DPH za ostatné náklady (ak sú potrebné)
cena spolu bez DPH za dopravu
sadzba DPH
navrhovaná cena vrátane DPH za celý predmet zákazky
13.6. Je výhradnou povinnosťou uchádzača, aby si dôsledne preštudoval túto výzvu
a jej prílohy a iné dokumenty poskytnuté verejným obstarávateľom, ktoré môžu
akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť cenu a charakter ponuky alebo dodanie tovaru,
uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby. Navrhovaná cena musí
byť stanovená podľa platných právnych predpisov. V prípade, že uchádzač bude
úspešný, nebude akceptovaný žiadny nárok uchádzača na zmenu ponukovej ceny
z dôvodu chýb a opomenutí jeho povinností.
13.7. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie ponukovú cenu celkom. Skutočnosť, že
nie je platiteľom DPH, uvedie v ponuke.
13.8. V prípade, ak sa uchádzač, ktorý nie je platiteľom DPH počas plnenia zmluvy
stane platiteľom DPH, táto skutočnosť nie je dôvodom na zmenu dohodnutej ceny
za predmet zákazky/zmluvy a cena sa nezvyšuje o príslušnú sadzbu DPH.
13.9. Uchádzačovi nevznikne nárok na úhradu akýchkoľvek dodatočných nákladov,
ktoré si nezapočítal do ceny za predmet zákazky. Všetky ceny predložené
uchádzačom musia zohľadňovať primerané, preukázateľné náklady a primeraný
zisk.
14.Obsah ponuky
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Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto doklady:
- Podmienky účasti:
- Doklad o oprávnení poskytovať službu v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky
- Vyplnenú a osobou oprávnenou konať za uchádzača podpísanú cenovú ponuku
15.

Kritériá na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za
dodanie predmetu zákazky prevyšuje predpokladanú hodnotu zákazky.

16.Podmienky financovania:
Zákazka bude financovaná zo štátneho rozpočtu. Ostatné podmienky a požiadavky
verejného obstarávateľa sú uvedené v prílohách tejto výzvy.
17.Navrhnutý spôsob vzniku záväzku: objednávka na predmet zákazky

v Bratislave 06.apríla 2021

Mgr. Ingrid Tomaškovičová v. r.
vecný gestor

Mgr. Iveta Mikšíková v. r.
riaditeľka školy
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