Verejné obstarávanie
Výzva na predkladanie cenových ponúk
Revízia kotolní
Výzva na predkladanie cenových ponúk
(zákazka s hodnotou nižšou než podlimitné zákazky)
v rámci postupu verejného obstarávania podľa §9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom
obstarávaní v znení neskorších predpisov
v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:

Stredná odborná škola chemická

IČO:

42253900

Sídlo organizácie: Vlčie hrdlo 50, 821 07 Bratislava

Zastúpená:

Ing. Silvia Loffayová, riaditeľka školy

Telefón: 02/ 40 55 89 31, 02/ 40 55 29 96
e-mail: loffayova@sosch.sk

2. Predmet obstarávania:
Revízia 3 kotolní pre potreby SOŠ chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava a Školský internát,
Račianska 80, Bratislava

3. Opis predmetu obstarávania:
Predmetom zákazky je revízia 3 kotolní
a) pre potreby školy SOŠ chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava
b) pre potreby Školský internát, Račianska 80, Bratislava
c) budova Račianska 78, Bratislava
Bližšie informácie budú poskytnuté pri osobnej obhliadke kotolní

4. Miesto a termíny dodávania predmetu zákazky:
a) SOŠ chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava
b) Školský internát, Račianska 80, Bratislava
c) budova Račianska 78, Bratislava
Termín dodania:

december 2014

6. Lehota na predloženie informácie ohľadom predpokladanej hodnoty zákazky
a cenových ponúk:
12.december 2014 do 13.00. hod.– doručiť osobne, poštou, prípadne e-mailom:
•
•
•

adresa, na ktorú majú byť údaje k predpokladanej hodnote doručené je uvedená v bode
1 tohto prieskumu trhu, alebo na e-mailovú adresu: loffayova@sosch.sk
cenové ponuky sa predkladajú v písomnej forme, v slovenskom jazyku a v mene EUR
Ponuky po predložení nemožno meniť ani dopĺňať

8. Podmienky financovania:
Verejný obstarávateľ neposkytuje na dodanie zákazky preddavok.
Platba za plnenie sa bude realizovať bezhotovostným platobným stykom, po skončení
a dodaní dokumentácie o revízii
9. Možnosť predloženia variantných riešení: Nie.
10. Rozdelenie predmetu zákazky: Nie.
11. Uchádzač je povinný vo svojej ponuke predložiť:
a) cenovú ponuku
b) doklad o oprávnení podnikať v predmete zákazky
Obálka musí byť zrozumiteľne označená nápisom: „Verejné obstarávanie – Neotvárať!“
a heslom „Revízia kotolní“ ako aj obchodným menom a sídlom obstarávateľa
a uchádzača.
Uchádzač predložením cenovej ponuky vyjadruje súhlas so stanovenými
podmienkami verejného obstarávateľa v tomto procese verejného obstarávania.

12. Termín otvárania a vyhodnocovania cenových ponúk: 15.12. 2014
13. Kritérium hodnotenia:

o 10,00

•

najnižšia cena za celý predmet obstarávania

14. Doplňujúce informácie:
Verejný obstarávateľ oznámi uchádzačom v lehote do 5 dní od zasadnutia komisie
výsledok hodnotenia ponúk. Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených
s vypracovaním cenovej ponuky.
Víťaznému uchádzačovi bude vystavená objednávka na revíziu elektrických zariadení.
V prípade, že z dôvodov na strane víťaza nebude v stanovenej lehote zákazka,, revízia“
dodaná do stanoveného termínu, alebo nebude spĺňať požadované parametre, alebo bude
vykazovať nedostatky, je verejný obstarávateľ oprávnený od ponuky odstúpiť.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak nebudú
zodpovedať finančným možnostiam verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ neprijme
ponuku, ktorej ponuková cena sa bude nachádzať mimo očakávaného cenového rozpätia.
Táto Výzva na predkladanie cenových ponúk je zverejnená na webovom sídle verejného
obstarávateľa - Strednej odbornej školy chemická, Vlčie hrdlo 50, 821 07 Bratislava odo dňa
05.11.2014.

Bratislava, dňa 02.12. 2014

Ing. Silvia Loffayová
riaditeľka školy

