VÝZVA
zákazky s nízkou hodnotou
podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v platnom znení a Smernice č. 1/2008 Mesta Liptovský Hrádok v platnom znení na
dodanie stavebných prác na stavbu „Oplotenie Základná škola s materskou školou
Hradná 342 v Liptovkom Hrádku“, v zmysle projektovej dokumentácie, výkazu výmer a
v zmysle ostatných predpisov a noriem.
1. Identifikácie verejného obstarávateľa:
Názov:
Základná škola s materskou školou Hradná 342
Liptovský Hrádok
Sídlo:
ul. Hradná 342, 033 01 Liptovský Hrádok
Zastúpené:
Mgr.Viera Jurišová – riaditeľka
IČO:
37910477
Bankové spojenie:
Prima banka Slovensko, a.s., č.ú. 1650930001/5600
Telefón:
044/5222006
e-mail:
zshrlh@gmail.com
Osoby oprávnené konať:
vo veciach zmluvných : Mgr. Viera Jurišová - riaditeľka
vo veciach technických: Ing. Beáta Surovčeková – vedúca odboru životného prostredia,
výstavby a dopravy, MsÚ Liptovský Hrádok
2. Predmet zákazky:
Dodanie stavebných prác na stavbu „Oplotenie Základná škola s materskou školou
Hradná 342 v Liptovkom Hrádku“,
Súčasťou tejto výzvy je výkaz výmer a projektová dokumentácia na stavbu v elektronickej
podobe.
3. Opis predmetu zákazky :
Navrhnutá stavba plota sa nachádza na ľavej strane (v smere staničenia) miestnej
komunikácie ulice Hradnej. Predmetný plot sa nachádza pred základnou školou a oddeľuje
areál školy od parkovacích státí pri ceste.
Súčasné zvyšky oplotenia sa odstránia po vybudovaní oplotenia podľa tejto ponuky,
odstránenie je predmetom ponuky.
4. Miesto dodania predmetu zákazky: Základná škola s materskou školou, Hradná 342
v Liptovskom Hrádku.
5. Lehota na dodanie predmetu zákazky:
odo dňa podpisu Zmluvy o dielo do 30.6.2012.
6. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk:
a) dňa 21.3.2012. do 10.00 hod.
b) uchádzač doručí cenovú ponuku osobne alebo poštou v uzavretom obale s označením
obstarávania "Cenová ponuka – Oplotenie Základná škola s materskou školou
Hradná 342 v Liptovkom Hrádku“. " - NEOTVÁRAŤ, na adresu uvedenú v bode č. 1.
tejto výzvy, do kancelárie sekratariátu riaditeľky školy.
c) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v euro mene

7. Potrebné náležitosti doručenej súťažnej ponuky:
- cenová ponuka - navrhovaná cena musí byť uvedená bez DPH, DPH a cena celkom.
V prípade, že uchádzač nie je plátca DPH uvedie to v cenovej ponuke
- cenová ponuka neobsahuje návrh Zmluvy o dielo, ten bude verejný obstarávateľ
požadovať len od úspešného uchádzača
- fotokópia dokladu o osvedčení o odbornej spôsobilosti na vykonávanie stavebných prác,
súčasťou cenovej ponuky
- fotokópiu dokladu, ktorým sa preukazuje oprávnenie podnikať v danej oblasti (výpis
z obchodného, živnostenského registra alebo iné živnostenské oprávnenie), ten bude
verejný obstarávateľ požadovať len od úspešného uchádzača
8. Podmienky financovania:
- predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu Základnej školy s materskou školou
Hradná 342 v Liptovkom Hrádku na základe vystavenej faktúry podľa uzavretej zmluvy
o dielo
- splatnosť faktúry je určená na 7 dní odo dňa jej doručenia. Za faktúru nie je možné
považovať iný doklad ako originál.
9. Kritéria na hodnotenie ponúk:
- najnižšia cenová ponuka bez DPH za predmet zákazky
10. Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 31.12.2012.
11. V prípade, že niektorý uchádzač nesplní podmienky uvedené v súťaži a ostatné
podmienky uvedené v tejto výzve bude z vyhodnotenia vylúčený.
12. Obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť súťaž v prípade, že sa podstatne zmenia
okolnosti, za ktorých bola súťaž vyhlásená, alebo ak ani jeden uchádzač nesplnil
podmienky účasti.
13. Proti rozhodnutiu obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe
zadávania zákaziek s nízkou cenou nie je možné podať námietky v zmysle zákona
č.25/2006 Z.z. v platnom znení .

Mgr. Viera Jurišová
riaditeľka ZŠ s MŠ Hradná

