Prieskum trhu na obstaranie
podlimitnej zákazky:
„Oprava školského ihriska v ZŠ s MŠ
Diviaky nad Nitricou“
– výzva na predloženie cenovej ponuky.
Základná škola s materskou školou Diviaky nad Nitricou ako verejný obstarávateľ v zmysle §6
ods.1 písm.d) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení (ďalej len „zákon
o verejnom obstarávaní“) predkladá v rámci prieskumu trhu na zadanie podlimitnej zákazky
podľa §9 ods.9 zákona o verejnom obstarávaní

výzvu na predloženie cenovej ponuky.
Identifikácia verejného obstarávateľa:

1)

Názov:

Základná škola s materskou školou

Sídlo:

Diviaky nad Nitricou č.121, 972 25 Diviaky nad Nitricou

IČO :

36126683

DIČ :

2021625562

Zastúpený:

Mgr. Gabriela Paulďurová, riaditeľka

Bankové spojenie:

Prima banka Prievidza

Číslo účtu:

9014576001/5600

2) Predmet zákazky: „Oprava školského ihriska v ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou“.
3) Opis predmetu zákazky: Podlimitná zákazka je rozdelená do 2 častí. Táto výzva na
predloženie cenovej ponuky sa týka druhej časti: Povrchová úprava ihriska.
4) Rozsah poskytovania stavebných prác druhej časti: pokládka umelého trávnika, strojové
zapieskovanie, čiarovanie lajn pre všetky športy, dodávka sietí (vrátane montáže), vrátane
materiálu, prepravných nákladov.
5) Lehota a miesto plnenia: do 30.6.2014 Diviaky nad Nitricou č. 121.

6) Cena: predpokladaná cena 2. časti je do =12500€. Konečná cena musí byť uvedená s
DPH a je uvedená vrátane všetkých nákladov.
7) Doklady na predloženie: uchádzač predloží ponuku, ktorá zahŕňa cenovú ponuku predmetu
zákazky, súhrn prác, záruku a overenú fotokópiu aktuálneho dokladu o oprávnení podnikať
v predmete zákazky nie staršie ako 3 mesiace.
Každý uchádzač si môže pre vypracovanie cenovej ponuky dohodnúť osobnú obhliadku
predmetu zákazky na kontaktnom čísle 0911 88 64 62.
8) Ponuku je potrebné predložiť do: 31.1.2014 do 12.00 hod.:
poštou na adresu: Základná škola s materskou školou Diviaky nad Nitricou č. 121,
972 25 Diviaky nad Nitricou v zalepenej obálke s označením obálky heslom: VO
neotvárať!!!,
alebo osobne do kancelárie ekonómiek ZŠ s MŠ, Diviaky nad Nitricou č. 121,
972 25 Diviaky nad Nitricou.
9) Termín a miesto otvárania obálok: 31.1.2014 o 14.hod. v kancelárii ekonómiek ZŠ s MŠ
Diviaky nad Nitricou.
Ponuka doručená po lehote na predloženie ponúk sa vráti uchádzačovi neotvorená.
10) Hodnotenie ponúk: Jediným kritériom na posúdenie predložených ponúk je najnižšia cena
ponúknutá so zabezpečením požadovaných služieb a dodržaním všetkých noriem.
Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk verejný obstarávateľ zašle iba úspešnému
uchádzačovi.
S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť s úspešným uchádzačom zmluvu
v prípade, ak nastanú okolnosti, ktoré v čase uverejnenia výzvy nemohol predpokladať.

Diviaky nad Nitricou, 2014-01-13
Mgr. Gabriela Paulďurová
riaditeľka

