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

“OPRAVA FASÁDY DIELNI PV- III. ETAPA”

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:
SPOJENÁ ŠKOLA JURAJA HENISCHA
Adresa:
Slovenská 5, 085 01 Bardejov
IČO:
42035261
Kontaktná osoba: Pavlus Ján
tel.:
054 / 4861957, 0911 190 771
e-mail:
ssjh.tec.bj@gmail.com
2. Stručný opis zákazky: očistenie pôvodných omietok, osekanie sokla, čiastočné doplnenie
pôvodného muriva, penetračný náter, dodávka a montáž podkladového lepidla a sieťky,
vonkajšej hrubej jadrovej omietky, dodávka a montáž štruktúrovanej fasádnej omietky,
doplnenie a vyrovnanie špaliet, demontáž pôvodných drevených okien, dodávka a montáž
nových PVC okien a parapiet, dovoz a odvoz materiálu, montáž a demontáž lešenia.
3. Typ zmluvy a predmet zákazky:

Zmluva o dielo

4. Druh zákazky: stavebné práce
5. Miesto stavebných prác:

Dielne praktického vyučovania na Kúpeľnej ulici

6. Trvanie zmluvy (Termín dodávky): do 30. decembra 2018
7. Lehota na predkladanie ponúk: do 25. júna 2018 do 9,00 hod.
8. Miesto predkladania ponúk: predloženie v listinnej forme na adresu v bode 1.

Uchádzač vloží svoju ponuku do samostatnej nepriehľadnej obálky. Obálka ponuky musí byť
uzatvorená prípadne zabezpečená proti nežiaducemu otvoreniu a označená údajmi :
- adresa verejného obstarávateľa uvedeného v bode 1
- adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesto podnikania)
- označenie : „VO - NEOTVÁRAŤ“
9. Spôsob stanovenia ceny: celková cena s DPH v € (Euro)
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10. Jazyk ponuky: slovenský
11. Podmienky financovanie predmetu zákazky:
Zhotoviteľovi sa neposkytne žiaden preddavok. Predmet zákazky sa bude financovať formou
bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúr 30 kalendárnych dní odo dňa jej
doručenia. Faktúru je možné vystaviť po ukončení zákazky.
12. Podmienky účasti uchádzačov:

a) aktuálny výpis z OR , resp. čestné prehlasenie, že zhotoviteľ
je oprávnený vykonávať práce uvedené v predmete
zákazky
b) ponukový list

13. Kritériá na hodnotenie ponúk:

Celková cena s DPH za predmet zákazky

14. Ostatné:
a) Všetkým uchádzačom verejný obstarávateľ oznámi úspešnosť alebo neúspešnosť ich ponuky.
Úspešného uchádzača výzve na predloženie zmluvy.
b) Výsledkom tohto postupu zadávania zákazky bude zmluva o dielo. Platnosť zmluvy je stanovená
podpisom oboch zmluvných strán. Zmluva nadobúda účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia
na webovom sídle verejného obstarávateľa.

V Bardejove 05. 06. 2018

..................................................
Ing. Peter Dulenčin, PhD.
riaditeľ školy
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