Spojená škola Juraja Henischa, Slovenská 5, 085 01 Bardejov

Výzva
na predloženie cenovej ponuky
pri zadávaní zákazky postupom podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1. Identifikácia verejného obstarávateľa (adresa)
Verejný obstarávateľ :
Spojená škola Juraja Henischa, Slovenská 5, 085 01 Bardejov
IČO : 42035261
Kontaktné osoby :
- Bc. Hudák Jozef , zástupca riaditeľa pre TEČ
tel. 054/4861953 , fax. 054/4861960 email : hudson@centrum.sk
2. Predmet zákazky : Dokončenie opravy fasády školy
3. Opis predmetu zákazky : steny daných objektov sú zvetralé, v niektorých častiach je
opadaná omietka a ostenia okolo okien sú v stave po výmene okien.
4. Typ zmluvy : Zmluva o dielo uzatvorená podľa §536 až 565 Obchodného zákonníka (ďalej
len: „zmluva“).
5. Miesto dodania : areál SŠ JH, Slovenská 5, Bardejov
6. Termín ukončenia prác : 31. December 2014.
7. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk a spôsob doručenia
a) dňa 2. 12. 2014 do 9,00 hod.
b) doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy alebo osobne na tej istej adrese.
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“
c) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a €
8. Podmienky účasti:
a) aktuálny výpis z OR – originál
9. Podmienky financovania: 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.
10. Kritéria na hodnotenie ponúk:
- Celková cena s DPH za predmet zákazky
11. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
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 25. 11. 2014

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

