VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK
zákazka na dodanie tovaru/poskytnutie služby/uskutočnenie stavebných prác podľa § 117 zákona NR SR č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov vz. n. p.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ v zmysle § 5 ods. 3 písm. a), §6 a§ 117 „ zákazka s nízkou hodnotou
„ zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní:
Názov verejného obstarávateľa: Zemplínske osvetové stredisko, Gorkého 1, 071 01
Michalovce
Štatutár: Mgr. Eva Raffayová
IČO:31297722
DIČ:2021505585
Tel.: 056/6441348
e-mail: zos@zosmi.sk
Internetová stránka: www.zosmi.sk
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: SK16 8180 0000 0070 0018 5019
Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania: Ing. Erika Soósová
Telefón:056/6441348
email: soosova@zosmi.sk
2. Miesto predloženia/doručenia ponuky: Zemplínske osvetové stredisko, Gorkého 1,
071 01 Michalovce
3. Predmet obstarávania: "Výmena poškodených dažďových zvodov na vnútornom
nádvorí a profilovanej korunnej rímsy"
4. Opis zákazky: Zákazka sa týka výmeny poškodených dažďových zvodov na
vnútornom nádvorí a profilovanej korunnej rímsy na budove Zemplínskeho osvetového
strediska na ulici Gorkého 1 v Michalovciach.
Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky v požadovanom rozsahu,
obsahu a kvalite. Nie je prípustné rozdelenie predmetu zákazky. Neumožňuje sa
predložiť variantné riešenie. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné
riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo
predložené. Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom
istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá
ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny
dodávateľov.
5. Rozdelenie zákazky na časti:
nie je možné
6. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Zmluva o dielo
7. Predpokladaná hodnota zákazky max.: 7113,36 eur bez DPH
8535,97 eur s DPH
8. Miesto dodania predmetu zákazky: budova Zemplínskeho osvetového strediska na
ulici Gorkého 1 Michalovce
9. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: do
31.12.2019
10. Financovanie predmetu zákazky: z bežných výdavkov
11. Lehota na predloženie ponuky: 18.10.2019 do 11:00 hodiny
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12. Spôsob predloženia ponuky: poštou, osobne alebo emailom
„ NEOTVÁRAŤ- Výmena poškodených dažďových zvodov na vnútornom nádvorí

a profilovanej korunnej rímsy“
13. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia
ponúk: najnižšia cena
14. Otváranie ponúk: 21.10.2019 o11:00 hod.
15. Lehota viazanosti ponúk: počas trvania zmluvy o dielo
16. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
16.1. Obhliadka miesta:
16.1.1 Verejný obstarávateľ za účelom overenia si a získania potrebných informácií
nevyhnutných na prípravu a spracovanie ponuky odporúča uchádzačom vykonať obhliadku
miesta plnenia. Je v záujme uchádzača sa pred podaním ponuky s miestom vykonania budúceho
diela dokonale oboznámil. Výdavky spojené s obhliadkou miesta vykonania diela znáša
výlučne záujemca.
16.1.3 Na obhliadku je potrebné sa prihlásiť minimálne 1 pracovný deň vopred.
16.1.4 Záujemca je oprávnený nahlásiť sa na obhliadku u osoby verejného obstarávateľa
elektronicky na adrese riaditel@zosmi.sk.
17. Informácia o vyhodnotení ponúk
Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení
ponúk všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali. Verejný obstarávateľ
úspešného uchádzača bude kontaktovať telefonicky ihneď po vyhodnotení. Od úspešného
uchádzača bude verejný obstarávateľ požadovať pred podpisom Zmluvy ďalšie doklady:
- Doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce. U právnických osôb výpis z
obchodného registra, u fyzických osôb výpis zo živnostenského registra (stačí
fotokópia);
- S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva o dielo. Ak úspešný uchádzač z
akéhokoľvek dôvodu nebude súhlasiť s uzatvorením zmluvy o dielo, verejný
obstarávateľ môže uzatvoriť objednávku s ďalším uchádzačom v poradí.
- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených
ponúk v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa
alebo budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.
- Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej
ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému
obstarávateľovi.
V Michalovciach 4.10.2019
Mgr. Eva Raffayová
Riaditeľka ZOS Michalovce
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