SPOJENÁ ŠKOLA S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM
Gymnázium A. M. Szencziho – Szenczi Molnár Albert Gimnázium
s vyučovacím jazykom maďarským
Stredná odborná škola - Szakközépiskola s vyučovacím jazykom
maďarským
Lichnerova 71, 903 01 Senec
tel./fax: +421 2 4592 3424, e-mail: szenczigv@gmail.com, web: www.szenczigsz.sk

Výzva na rekonštrukciu sociálnych zariadení školy

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov organizácie: Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským
IČO: 30797799
Sídlo organizácie: Lichnerova 71
903 01 Senec
Zodpovedný vedúci: Mgr. Zuzana Kontárová
Kontaktné osoby pre verejné obstarávanie: PaedDr. Kristína Fillerová, Mgr. Zoltán Sándor
Telefón: 02/4592 3424
E-mail: szenczigv@gmail.com
2. Predmet zákazky a typ zmluvy
Názov zákazky: ,,Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským, Senec – rekonštrukcia
sociálnych zariadení”
Druh zákazky: Zákazka, ktorá nie je ani nadlimitná, ani podlimitná
Miesto dodania: Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským, Lichnerova 71, 903 01 Senec
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo.
3. Opis predmetu zákazky
Predmet zákazky sa nachádza v Spojenej školy s vyučovacím jazykom maďarským na ulici Lichnerova
71. Predmetom obstarávania je rekonštrukcia sociálnych zariadení. Stavebné práce, pozostávajú
z búracích prác, vybúranie obkladov, dlažieb a z celkovej rekonštrukcie sociálnych zariadení WC ženy
/prízemie a prvé poschodie/, WC muži /prvé poschodie/ vrátane elektroinštalácie a zdravotechniky
/vnútorná kanalizácia, vodovod/ a zariaďovacie predmety. Súčasťou je likvidácia vzniknutého odpadu.
Súvisiace búracie práce: - demontáž oceľových dverných zárubní, drevených dverných krídel;
- demontáž zariaďovacích predmetov;
- vybúranie keramických obkladov.

Súvisiace stavebné práce: - zhotovenie keramickej dlažby;
- zhotovenie keramického obkladu;
- zhotovenie sadrokartónového podhľadu;
- vyspravenie stien WC tenkovrstvovými stierkami;
- vymaľovanie stien a stropov;
- maľovanie soklov olejovou farbou;
- osadenie zariaďovacích predmetov;
- úprava existujúcich rozvodov vody a kanalizácie, realizácie nových
pripojovacích potrubí;
- elektroinštalačné práce súvisiace so zásuvkovou a svetelnou
elektroinštaláciou.
Fyzická obhliadka jednotlivých priestorov je nutná, obhliadku je možné vykonať ihneď po obdržaní
tejto výzvy. Podrobná špecifikácia stavebných prác je uvedená vo výkaze výmer v prílohe č. 1.
4. Miesto a termín dodania
Miesto: Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským, Lichnerova 71, 903 01 Senec
Termín dodania: do 20. 08. 2016.
5. Komplexnosť dodávky
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet obstarávania.
6. Predpokladaná hodnota zákazky
Do 28 000 € bez DPH.
7. Poskytovanie súťažných podkladov
Na adrese uvedenej v bode 1. na základe žiadosti uchádzača.
8. Lehota na predkladanie ponúk
Lehota na predloženie ponúk je určená do: 20. 06. 2016 do 12:00 hod.
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: adresa obstarávateľa uvedená v bode 1.
Ponuky v listinnej podobe musia byť doručené v uzatvorených obálkach a označené v ľavom hornom
rohu obálky: ,,Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským, Senec – rekonštrukcia sociálnych
zariadení – cenová ponuka – neotvárať!”
9. Otváranie obálok s ponukami
Dňa 20. 06. 2016 o 13:30 hod. na adrese: Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským, Lichnerova
71, 903 01 Senec.

10. Podmienky financovania predmetu obstarávania
Predmet obstarávania bude financovaný bezhotovostne z prostriedkov rozpočtu zriaďovateľa
/Bratislavský samosprávny kraj/, verejný obstarávateľ neposkytuje zálohové platby, splatnosť faktúr do
30 dní od doručenia faktúry.
11. Podmienky účasti uchádzačov
a) Doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky /dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce
alebo poskytovať službu – výpis z obchodného registra/.
b) Fotokópia platného dokladu o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky.
c) Zoznam uskutočnených stavebných prác rovnakého alebo odborného charakteru, ako je predmet
zákazky za predchádzajúcich päť rokov s uvedením odberateľov, lehôt dodania, cien tovaru a prác.
12. Ďalšie požiadavky na obsah ponuky
a) Samostatný list, na ktorom je uvedený názov alebo obchodné meno uchádzača, adresa alebo sídlo
uchádzača a návrh na plnenie kritérií – cena v € s DPH za celý predmet obstarávania.
b) Ocenený výkaz výmer, ktorý tvorí príloha č. 1.
c) Všetky doklady musia byť predložené v úradnom jazyku.
Ak súčasťou ponuky nebudú doklady a dokumenty podľa bodu 11. a 12., bude takáto ponuka zo súťaže
vylúčená.
13. Kritéria na hodnotenie ponúk
Najnižšia cena vrátane DHP za celý predmet obstarávania. Poradie uchádzačov sa určí porovnaním
výšky navrhnutých cien s DPH uvedených v jednotlivých ponukách uchádzačov. Úspešný bude ten
uchádzač, ktorý navrhol najnižšiu cenu s DPH za poskytnutie predmetu zákazky.
14. Lehota viazanosti ponuky
Do 20. 08. 2016.
15. Ďalšie informácie
– Po vyhodnotení cenových ponúk, oznámenie o výsledku vyhodnotenia verejný obstarávateľ zašle iba
úspešnému uchádzačovi.
– Úspešný uchádzač bude vyzvaný na uzatvorenie zmluvy o dielo.
– Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak nebude
zodpovedať finančným možnostiam verejného obstarávania.
V Senci, dňa 10. 06. 2016
_________________________________

Mgr. Zuzana Kontárová
riaditeľ školy

