Príloha č. 4 smernice č. 002/2018/ODDFIVO

Výzva na predkladanie ponúk
pre zákazky s nízkou hodnotou podľa ustanovenia § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZVO“) a podľa čl. 6 smernice č. 002/2018/ODDFIVO
1. Identifikácia verejného obstarávateľa.
Názov:
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec
Sídlo:
Zvolenská cesta č. 83, 984 01 Lučenec
IČO:
37890221
Zastúpený:
Mgr. Juraj Vitek - riaditeľ
Kontaktná osoba:
Ing. Ľubomír Matúška matuska@zssslc.sk
2.
3.

Názov predmetu zákazky: „Oprava a náter fasády na budove na Zvolenskej ceste č.83 “
Druh zákazky:
- zákazka s nízkou hodnotou

4.

Miesto dodania predmetu zákazky: - SOŠ HS a D Lučenec, Zvolenská cesta č.83,
984 01 Lučenec

5.

Termín dodania predmetu zákazky: - do 27.08.2018

6.

Predpokladaná hodnota zákazky:

7.

Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi:
- Výzva elektronickou poštou /mailom/, os. prevzatím.
- Predkladanie ponúk klasicky poštou, os. doručením, mailom.

8.

Mena a ceny uvádzané v ponuke:

- zásadne v eurách, ceny záväzné.

9.

Stručný opis predmetu zákazky:

- oprava poškodenej omietky, nový náter fasády

10. Rozdelenie zákazky na časti:

- do 5 000,00 € bez DPH

- zákazka ako celok

11. Podmienky účasti a doklady a dokumenty na preukázanie ich splnenia:
- Živnostenský list, zápis OR./ fotokópiu/
12. Podrobný opis predmetu zákazky a doklady a dokumenty na preukázanie splnenia
požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky:
13. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:

- Cena, splnenie požiadaviek.

14. Obchodné podmienky:

- podľa zákona

15. Obsah ponuky:

- podrobný rozpis parametrov, rozpočet, cena

16. Spôsob predloženia ponuky:
.

- v uzavretej obálke s nápisom „Neotvárať súťaž“,
- mailom, osobne.

17. Lehota na predkladanie ponúk:

- Do 01.08.2018 do 12.00 hod. na sekretariát
riaditeľa školy, Zvolenská cesta č.83
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18. Lehota a spôsob oznámenia o výsledku postupu zadávania zákazky uchádzačom:
- Do 07.08.2018 budú uchádzači oboznámení s výsledkom zadania zákazky.
19. Ďalšie (doplňujúce) informácie.
Obhliadka miesta prác v pracovné dni po telefonickom dohovore.
20. Prílohy:

Vypracoval: Ing. Ľubomír Matúška

Schválil :

Mgr. Juraj Vitek – riaditeľ školy

