Základná umelecká škola
Exnárova 6, 821 03 Bratislava
Zn. 110/2013

Bratislava 23.9. 2013

Výzva na predloženie cenovej ponuky
pri zadávaní zákazky 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 :
Základná umelecká škola,
Exnárova 6, 821 03 Bratislava
IČO : 31769403
Kontaktné osoby :
- Mgr. Anna Miklovičová  43421358, email : zus01@stonline.sk
- pre veci technické a obhliadku : p. Jaroslav Roško  43335441
2. Predmet zákazky : „Oprava strechy ZUŠ Exnárova 6, Bratislava“- havária

3. Opis predmetu zákazky : opraviť zatekajúcu strechu v objekte ZUŠ Exnárova 6,
Bratislava. Opravu je nutné vykonať podľa špecifikácie prác na vypracovanie cenovej
ponuky – príloha č. 1.
Uchádzač musí predložiť ponuku na celý rozsah zákazky.
4. Typ zmluvy : Zmluva o dielo uzatvorená podľa §536 až 565 Obchodného zákonníka
(ďalej len:„zmluva“).
5. Miesto dodania : Základná umelecká škola, Exnárova 6, Bratislava
6. Termín dodania : do 20 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy.
7. Lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob doručenia
7.1 Uchádzač vloží svoju ponuku do samostatnej nepriehľadnej obálky. Obálka ponuky
musí byť uzatvorená prípadne zabezpečená proti nežiaducemu otvoreniu a
označená údajmi :
a) adresa verejného obstarávateľa (podľa bodu 7.2 tejto výzvy)
b) adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesto
podnikania)

c) označenie : „súťaž - NEOTVÁRAŤ“
7.2 Ponuku je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa :
a) poštou : Základná umelecká škola
Exnárova 6
821 03 Bratislava
b) osobne (kuriér):
Základná umelecká škola
Exnárova 6
821 03 Bratislava
7.3 Lehota na predkladanie ponúk uplynie : dňa 07. októbra 2013 o 12,00 hod.
7.4 Otváranie obálok s ponukami : sa uskutoční dňa 09.októbra 2013 o 14,30 hod.
Na otváraní obálok s ponukami sa umožňuje účasť uchádzačom, ktorí predložili
ponuku v lehote na predkladanie ponúk, pričom každý štatutárny zástupca
uchádzača preukáže svoju totožnosť pred otváraním obálok občianskym
preukazom alebo iným hodnoverným dokladom.
Otváranie ponúk sa uskutoční na mieste: Základná umelecká škola, Exnárova 6,
821 03 Bratislava.
8.Vyhodnotenie ponúk
Predpokladaná cena zákazky : 23500 € s DPH ( 19584 € bez DPH)
Hodnotená bude celková zmluvná cena. Komisia pridelí poradie od najnižšej ceny po
najvyššiu cenu. Úspešným (prvým) sa stane uchádzač, ktorého vyhodnotená ponuka
bude obsahovať najnižšiu celkovú zmluvnú cenu s DPH.
V prípade, že ponuky presiahnu predpokladanú cenu zákazky, verejný obstarávateľ si
vyhradzuje právo označiť ponuky za neprijateľné a ak ani jedna ponuka nebude
prijateľná, vyhradzuje si právo zrušiť túto súťaž.
9. Podmienky účasti
Doklad o oprávnení podnikať – (s predmetom činnosti súvisiacim s opravou striech) –
napr. výpis zo živnostenského alebo obchodného registra, alebo potvrdenie o zapísaní
do zoznamu podnikateľov podľa § 128 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní
v platnom znení. Pri predložení ponuky uchádzač predloží len neoverenú fotokópiu
dokladu. Úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy predloží aktuálny doklad, a to
originál alebo jeho úradne overenú fotokópiu.
10. Obsah ponuky
10.1 Doklady podľa bodu 9. tejto výzvy.
10.2 Cenová ponuka spracovaná podľa bodu 11. tejto výzvy.

10.3 Prehlásenie uchádzača, že súhlasí so všetkými podmienkami uvedenými v tejto
výzve. Uchádzač predkladá cenovú ponuku a prehlásenie podpísané
štatutárnym zástupcom uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať v mene
uchádzača!
11. Požiadavky na predloženie cenovej ponuky
Uchádzač predloží iba jednu cenovú ponuku. Cena za predmet zákazky bude
stanovená dohodou a spracovaná v súlade s ustanoveniami zákona číslo 18/1996 Z.
z. o cenách, v znení neskorších predpisov.
Cenová ponuka musí byť spracovaná podľa neoddeliteľnej prílohy č. 1 k tejto výzve.
Ponúknutá cena musí byť vyjadrená v eurách. Ak uchádzač nie je platcom DPH,
upozorní na túto skutočnosť v ponuke.
12. Kritérium na hodnotenie ponúk
Najnižšia celková zmluvná cena s DPH (konečná cena).
13. Ďalšie informácie
13.1 Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky podľa
§9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení , nie je
možné podať žiadosť o nápravu ani námietky v zmysle zákona o verejnom
obstarávaní
13.2 Verejný obstarávateľ na vyhodnotenie ponúk zriadi trojčlennú komisiu.
Dorozumievanie medzi komisiou a uchádzačmi v priebehu vyhodnocovania ponúk sa
bude uskutočňovať elektronicky, emailovou poštou.
13.3 Všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali bude bezodkladne
oznámený výsledok vyhodnotenia ponúk.
13.4 Úspešný uchádzač bude vyzvaný na predloženie zmluvy. Uzavretá zmluva
nesmie byť v rozpore s úspešnou ponukou.
Úspešný uchádzač predloží zmluvu v lehote do štyroch pracovných dní od
elektronicky doručeného (e-mailom) oznámenia o úspešnosti jeho ponuky .
13.5 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu s uchádzačom
umiestneným v poradí za úspešným uchádzačom, ak z rôznych dôvodov nedôjde k
uzavretiu zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. úspešný uchádzač od nej odstúpi.
13.6 Obhliadka: záujemcovi sa odporúča vykonať obhliadku staveniska a jeho okolia
tak, aby si sám overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre
spracovanie ponuky. Obhliadka sa uskutoční v dňoch 30.9.2013 a 1.10.2013 v čase
medzi 10.00 hod a 12.00 hod.

13.7 Všetky náklady uchádzačov spojené s účasťou v tomto postupe zadávania
zákazky si uchádzači hradia v plnej výške.
14. Dôvody zrušenia zadávania zákazky s nízkou hodnotou
14.1 Nebola predložená ani jedna ponuka.
14.2 Ani jeden z uchádzačov nesplnil podmienky výzvy.
14.3 Ani jedna z predložených ponúk nevyhovuje požiadavkám verejného
obstarávateľa.
14.4 Zmenili sa okolnosti za, ktorých bola výzva zverejnená.
Príloha
č.1 – špecifikácia prác na vypracovanie cenovej ponuky – 1 list

Mgr. Anna Miklovičová
riaditeľka ZUŠ

