SPOJENÁ ŠKOLA JURAJA HENISCHA, Slovenská 5, 085 01 Bardejov

Výzva
na predkladanie ponúk
v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(Zákazka s nízkou hodnotou)
“NÁKUP – LED SVIETIDIEL A INŠTALAČNÉHO MATERIÁLU”

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:
Spojená škola Juraja Henischa
Adresa: Slovenská 5, 085 01 Bardejov
IČO:
42035261
tel.:
054/4861950, 0911190771
e-mail:
ssjh.tec.bj@gmail.com
2. Stručný opis zákazky:
Demontáž starého osvetlenia a inštalácie osvetlenia, dodávka a montáž LED svietidiel,
dodávka montáž a zapojenie novej inštalácie pre osvetlenie, inštalačné a stavebné práce,
revízia nového osvetlenia, revízna správa.
P.č.

Popis

MJ

Množstvo

1.

Priemyselné LED svietidlo reflektor 90 – 100W,
13000 Lm

ks

14

2.

Rozvádzač pre osvetlenie

ks

1

3.

Demontáž starého osvetlenia a inštalácie

kpl

1

4.

Montážne a inštalačné práce, zapojenie nového
osvetlenia

kpl

1

5.

Inštalačný materiál, káble, rozvodky, spínače, lišty,

kpl.

1

6.

Stavebné práce, podružný materiál

kpl

1

7.

Revízia, správa o revízii nového osvetlenia

kpl

1

Cena za jednotku
v € bez DPH

Celková cena v €
bez DPH

3. Typ zmluvy a predmet zákazky:
Objednávka na predmet zákazky: “Nákup – LED svietidiel a inštalačného materiálu”
4. Predpokladaná hodnota zákazky: 3 990,00 € bez DPH
5. Druh zákazky: tovar, stavebné práce
6. Miesto dodávky tovaru: Spojená škola Juraja Henischa v Bardejove, Zváračská škola č. 208,
Kúpeľná ulica.
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7. Trvanie zmluvy :

do 30.12.2018

8. Lehota na predkladanie ponúk: do 12. 11. 2018, 8,00 hod
9. Miesto predkladania ponúk: predloženie v listinnej forme na adresu uvedenú v bode 1, alebo
v elektronickej forme na e-mailovú adresu ssjh.tec.bj@gmail.com
10. Spôsob stanovenia ceny celková cena bez DPH,
11. Jazyk ponuky: slovenský
12. Podmienky financovanie predmetu zákazky:
Predmet obstarávania bude financovaný z regionálneho príspevku na podporu menej
rozvinutých okresov, akčného plánu okresu Bardejov, prioritná oblasť C. Vzdelávanie a
adaptácia pracovnej sily pre potreby trhu. Štruktúra ceny je uvedená v opise predmetu
zákazky.
13. Podmienky účasti uchádzačov: Neoverená kópia oprávnenia na podnikanie v predmete
zákazky.
14. Kritériá na hodnotenie ponúk:

najnižšia cena

15. Ostatné: Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade prekročenia predpokladanej
hodnoty zákazky zrušiť tento prieskum trhu.
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