
Výzva na predloženie cenovej ponuky
Názov zákazky: Výmena okien

Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov Spojená škola sv. Jána Bosca

IČO 30414164

 Zadávateľ nie je platca DPH

Adresa Trenčianska 66/28, 01851 Nová Dubnica, SK

Kontaktná osoba Ing. Jozef Imrišek, +421422028923, riaditel@ssnd.sk

 

Informácie o zákazke

Typ zákazky: Zákazka podľa § 117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami zákona 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predpokladaná hodnota: neuvedené

Predpokl. obdobie
realizácie: do 31.03.2021

Lehota na predkladanie
ponúk: do 4.3.2021 do 12:00

Spôsob návrhu zmluvy: Návrh zmluvy zabezpečí verejný obstarávateľ pred podpisom zmluvy.

Spôsob predkladania ponúk:
Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:
https://www.tendernet.sk/vyzva/c6-oIkeiMt2s2WXQVZ4srbM
Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.
Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.

 

Opis zákazky

Oblasť Stavebníctvo

Podoblasť Stavebné práce

Všeobecný opis zákazky

1.Verejný obstarávateľ pri zadaní zákazky postupuje vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky v zmysle §117 Zadávanie zákaziek s
nízkymi hodnotami zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov tak, aby vynaložené náklady na
predmet zákazky boli primerané jeho kvalite a cene. 

2.Cena zahŕňa : dodávka, montáž,vrátane parapetov a žalúzií a demontáž a likvidáciu starých okien. Cena zahŕňa taktiež úpravu otvorov
pre okná a pomocné stavebné úpravy nevyhnutné na montáž okien a parapet a likvidáciu odpadu. 

3.Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku. Ponuky predložené inak ako v
systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované. 

4. V prípade , že výsledná cena úspešného uchádzača bude nižšia ako finančné prostriedky, určené na tento účel, verený obstarávateľ si
vyhradzuje právo navýšiť počet jednotiek ktorejkoľvek položky a doobjednať tieto položky.  

5. V prípade, ak sa technické požiadavky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo
miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ pripúšťa ponúknuť ekvivalentný výrobok, zariaďovací predmet alebo materiál (ďalej len
„ekvivalent“), pri dodržaní týchto podmienok: 
a) ponúkaný ekvivalent musí mať rovnaké alebo lepšie technické a úžitkové parametre, 
b) uchádzač musí v ponuke predložiť ako samostatnú prílohu „Zoznam ponúkaných ekvivalentných položiek“, v ktorej uvedie čísla a názvy
pôvodných položiek, ku ktorým ponúka ekvivalent, obchodný názov, typové označenie a technické parametre ponúkaného ekvivalentu v
takom rozsahu, aby verejný obstarávateľ mohol jednoznačne pri hodnotení ponuky posúdiť, či ponúkaný výrobok, zariaďovací predmet
alebo materiál je alebo nie je ekvivalentom k tomu, ktorý bol požadovaný podľa výzvy na predkladanie pomúk.  Pokiaľ uchádzač takúto
prílohu nepredloží , má sa za to, že nemá v úmysle ponúkať ekvivalentný výrobok. 

6. Verejný obstarávateľ umožní uchádzačom realizáciu obhliadky miesta po predchádzajúcej dohode so štatutárnym zástupcom verejného
obstarávateľa. Obhliadku možno dohodnúť v pracovných dňoch v dobe od 9:00 do 15:00 okrem stredy na kontaktnom čísle: 0917 861 122. 

7. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť zákazku a to kedykoľvek aj bez uvedenia dôvodu. O zrušení zákazky budú všetci
uchádzači informovaní. 

8. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku, ako aj právo verejné obstarávanie kedykoľvek zrušiť.

https://www.tendernet.sk/vyzva/c6-oIkeiMt2s2WXQVZ4srbM


Zmluvné podmienky

1. Dielo podľa tejto zákazky musí byť vykonané, odovzdane a vyfakturované do 31.03.2021.

Ostatné podmienky

1.Uchádzači môžu žiadať o vysvetlenie zadania vrátane všetkých príloh, respektíve rozporovať tieto dokumenty až do 24 hodín pred
uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. V prípade že Verejný obstarávateľ na základe podnetu uchádzača zmení zadanie zákazky , tak
zároveň primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk. 

2.Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že sa v rámci tejto zákazky nedopustil konania, ktoré by mohlo byť vyhodnotené ako konflikt
záujmov podľa §23 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní. Pokiaľ by verejný obstarávateľ zistil, že ku takémuto konaniu došlo, bude
ponuka takéhoto uchádzača vylúčená z hodnotiaceho procesu. 

3.Kritérium vyhodnotenia ponúk: Jediným kritériom je celková cena (EUR s DPH) - 100%. V prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH
bude posudzovaná cena celkom.

Položky zákazky

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo

1
Plastové okno ( dodávka a montáž) 9,0 počet

Položka je bližšie špecifikovaná v Prílohe č. 1, ktorá je pre uchádzačov záväzná.

Prílohy ku zákazke
Prílohy ku zákazke sú zverejnené na portáli www.TENDERnet.sk.

Prílohy k zákazke Typ Veľkosť

Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu zákazky.docx Iné 503,7 kB


