VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
V rámci postupu verejného obstarávania podľa § 117 – zadávanie zákaziek s nízkymi
hodnotami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:

Spojená škola

Sídlo:

Ul. SNP 30, 900 28 Ivanka pri Dunaji

IČO:

42128919

DIČ:

2022503923

Kontaktná osoba:

Ing. Juraj Mudroch

e-mail:

Juraj.Mudroch@ssivanka.sk

Tel. č.:

0917 563 076

2. Názov predmetu zákazky: Oprava a výmena poškodených podlahových krytín
3. Spoločný slovník obstarávania (CPV kód): 45432110-8 – Kladenie podláh,
60000000-8 – Dopravné služby (bez prepravy odpadov), 90500000-2 – Služby
súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom

4. Opis predmetu zákazky: Obstarávateľ v záujme skvalitnenia materiálno-technických
podmienok v objekte organizačnej zložky Spojenej školy – SOŠ agrotechnickej
v Bernolákove, Svätoplukova 38 a v záujme bezpečnostného rozhodol o výmene
drevených parkiet za PVC podlahovú krytinu v šiestich triedach. Prílohou tejto výzvy
je tabuľka s uvedenými materiálmi, ich množstvom, rozmermi, druhom prác, kde je
potrebné doplniť jednotlivé ceny, ich sumarizáciu a uviesť cenu bez DPH aj s DPH.
Súčasťou zákazky je demontáž pôvodnej podlahovej krytiny, odvoz a likvidácia
odpadu.

5. Predpokladaná hodnota zákazky: 20.826,00 € (ide o hodnotu bez DPH)

6. Miesto a termín dodania prác: SOŠ agrotechnická Bernolákovo, Svätoplukova 38
Termín: do 31.07.2019

7. Rozsah predmetu zákazky: Verejný obstarávateľ vyžaduje predložiť ponuku na celý
predmet zákazky, vrátane odvozu a likvidácie odpadu.

8. Možnosť predloženia variantných riešení: Verejný obstarávateľ neumožňuje
záujemcom predložiť variantné riešenia

9. Podmienky predkladania cenovej ponuky a spôsob určenia ceny: Cenové ponuky
možno predkladať do podateľne Spojenej školy v Ivanke pri Dunaji, SNP 30 alebo
poštou. Na obálke je potrebné uviesť: „Cenová ponuky – Výmena podlahových
krytín“. Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty pri výbere dodávateľa sa predkladajú
v štátnom jazyku (t. j. v slovenskom jazyku)

10. Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 20.06.2019 do 12.00 hod. (dátum
a čas doručenia ponuky)

11. Obsah ponuky – ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto doklady:
- vyplnenú a osobou oprávnenou konať za uchádzača podpísanú cenovú
ponuky na predmet zákazky s uvedením ceny
- termín odovzdania prác
- záruku 60 mesiacov
- doklad o oprávnení podnikať nie starší ako tri mesiace ku dňu predloženia
ponuky

12. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena s DPH

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena
za dodanie predmetu zákazky prevyšuje finančný limit vyčlenený verejným
obstarávateľom pre požadovaný predmet zákazky.
13. Navrhnutý spôsob vzniku záväzku: Zmluva o dielo

14. Platobné podmienky: Faktúra so splatnosťou 60 dní od odovzdania prác.
Obstarávateľ neposkytuje zálohy na predmet zákazky. Obstarávateľ môže formou
zádržného zadržať desať percent z celkovej hodnoty zákazky na jeden rok.

Ivanka pri Dunaji, 17.06.2019

Ing. Katarína Kubišová
riaditeľka školy

SPOŠ Bernolákovo - šesť tried
A Dodávka a montáž PVC podlahovej krytiny
1. Heterogénne PVC - Fatra Novoflor Extra - dekor: XXXX
h. 2,0 mm, rolka, šírka 1,5 m; 1 bal. = 18 m2
2. Zvarovacia šnúra - Fatra Novoflor Extra k farbe
3. Disperzné lepidlo
4. Montáž PVC, frézovanie a zvarovanie
5. Kontaktné lepidlo na vyťahovaný sokel
6. Montáž vyťahovaného sokla 80 mm
7. Ukončovacia lišta plastová na vyťahovaný sokel EL 3,5
8. Fabión na vyťahovaný sokel
9. Montáž ukončovacej lišty a fabiónu
10. Biely akryl
11. Silikón
12. Montáž silikónu a akrylu
B
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Úprava podkladu
Celoplošné prebrúsenie povrchu s vysávaním 2x
Penetračná hmota - epoxidový náter UZIN
Ostrý kremičitý piesok
Prevedenie epoxidovej penetrácie so zapieskovaním
Samonivelizačná hmota do hr. 10,0 mm UZIN NC 150
Montáž nivelizácie do hr. 10,0 mm
Vyspravovacia hmota UZIN 180
Vyspravovanie povrchu
Vyspravovanie steny
Demontáž drevených parkiet s likvidáciou
Presun a manipulácia s materiálom
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