STREDNÁ UMELECKÁ ŠKOLA
Vodárenská 3, 080 01 PREŠOV

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
621 /2013

Vybavuje/linka
Magurová/0517711458kl.104

Prešov
07.08.2013

Vec: Výzva na predloženie ponuky
Stredná umelecká škola ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov zasiela v rámci prieskumu trhu na
zadanie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z. z.
výzvu na predloženie cenovej ponuky.
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Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Stredná umelecká škola
Sídlo:
Vodárenská 3, 080 01 Prešov
Zastúpený:
Ing. Katarína Pindešová
IČO:
17078466
DIČ:
2021403021
Web:
www.zsus-po.sk
Zmluva na dodanie predmetu zákazky: Zmluva o dielo.
Názov predmetu zákazky: „Oprava technologického zariadenia regulačnej
stanice plynu.“
Miesto dodania zákazky: Stredná umelecká škola, Vodárenská 3, Prešov.
Opis predmetu zákazky: Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe.
Predloženie variantných riešení: Neumožňuje sa.
Rozdelenie predmetu zákazky: Neumožňuje sa.
Predpokladaná doba trvania zákazky: do 14 dní od účinnosti zmluvy o dielo.
Lehota na predloženie ponúk: do 22.08.2013 do 09:00 hod..
Miesto predkladania ponúk: Ako v bode 1.
Jazyk predkladania ponúk: Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
Zábezpeka: Nevyžaduje sa.
Otváranie obálok s ponukami: 22.08.2013 o 13:00 hod..
Miesto otvárania obálok s ponukami: Ako v bode 1.
Hlavné podmienky financovania: Na základe fakturácie dodávateľa, po dodaní
predmetu obstarávania, splatnosť 14 dní.

___________________________________________________________________________
Telefón
00421 51 7711458

E-mail
sekretariat@zsus-po.sk

Internet
www.zsus-po.sk

IČO
017078466

16.

Podmienky účasti záujemcov v súťaži: Doklad o oprávnení podnikať a osvedčenie
pracovníka podľa §14, ods. 1 písm. c) a §16 zákona č. 124/2006 Z. z. minimálne
v rozsahu PZ-O-Bf, Bg a EZ-E23-E2-A,B ďalej oprávnenia uchádzača podľa §14 ods.
1 písm. a) a § 15 ods. 4 zákona č. 124/2006 Z. z. minimálne v rozsahu TZ S,O
(OU,R,M) – BE, Bf., PZ-S, O (OU,R,M) – Bf, Bg., EZ-S, O (OU,R,M) – E2 A,B
a oprávnenia zvárača podľa EN 287-1:2012.
17.
Kritéria na vyhodnotenie ponúk: Jediným kritériom je najnižšia cena v € vrátane
DPH.
18.
Lehota viazanosti ponúk: 20.12.2013
19.
Ďalšie informácie:
Verejný obstarávateľ sa vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku v prípade, ak navrhovaná
cena predmetu zákazky bude vyššia ako finančné možnosti verejného obstarávateľa.
Verejný obstarávateľ sa vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky, ak sa
zmenili okolnosti, za ktorých sa postup zadávania zákazky vyhlásil.
Verejný obstarávateľ sa vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu s jedným z ďalších uchádzačov,
ktorí predložili ponuky, ak počas trvania zmluvy úspešný uchádzač stratí schopnosť splniť
zmluvný záväzok.
Všetky ostatné lehoty, informácie a podmienky sú obsiahnuté v prílohe.

S pozdravom

..................................
Ing. Katarína Pindešová
riaditeľka školy

Príloha k výzve na predloženie ponuky: Podklady na vypracovanie ponuky
1. Podrobný opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je:
•
•
•
•

demontáž regulátora tlaku,
dodávka a výmena membránového regulátora tlaku ,
uvedenie do prevádzky,
revízia.

2. Uchádzač splní podmienky účasti v zmysle bodu 16. Výzvy na predloženie ponuky tak, že
k ponuke predloží Doklad o oprávnení podnikať, osvedčenie pracovníka podľa §14, ods. 1
písm. c) a §16 zákona č. 124/2006 Z. z. minimálne v rozsahu PZ-O-Bf, Bg a EZ-E23-E2A,B ďalej oprávnenia uchádzača podľa §14 ods. 1 písm. a) a § 15 ods. 4 zákona č.
124/2006 Z. z. minimálne v rozsahu TZ S,O (OU,R,M) – BE, Bf., PZ-S, O (OU,R,M) –
Bf, Bg., EZ-S, O (OU,R,M) – E2 A,B a oprávnenia zvárača podľa EN 287-1:2012.
3. Uchádzač predloží ponuku v zapečatenej obálke, ktorá obsahuje nasledujúce údaje:
- Obchodný názov a sídlo uchádzača
- Obchodný názov a sídlo verejného obstarávateľa podľa bodu 1. Výzva na predloženie
ponuky
- Text: „SÚŤAŽ – neotvárať“ a
- Názov súťaže „Oprava technologického zariadenia regulačnej stanice plynu.“
4. Obsah ponuky:
Ponuka bude obsahovať:
- Identifikačné údaje uchádzača (obchodný názov, adresa, IČO, tel., e-mail,...)
- Návrh celkovej ceny v zložení cena bez DPH, čiastka DPH, a celková cena s DPH,
prípadne iné písomné návrhy na požiadavky súvisiace s predmetom zákazky, ktoré
navrhne, alebo požaduje uchádzač
- Kópia dokladu o oprávnení poskytovať službu, v ktorom musí byť uvedený predmet
podnikania oprávňujúci uchádzača k poskytovaniu predmetu obstarávania. U právnickej
osoby je to „Výpis z Obchodného registra“ príslušného a u fyzickej osoby „Výpis zo
Živnostenského registra“
- Čestné vyhlásenie uchádzača, že súhlasí so všetkými podmienkami uvedenými vo výzve
na predkladanie ponúk a jej prílohe, že ponúkaná cena je konečná vrátane DPH za
kompletné dodanie predmetu zákazky a prehlásenie, že uchádzač nie je v konkurze alebo
v likvidácii.

V Prešove, 07.08.2013

Ing. Katarína Pindešová
riaditeľka školy

