Základná škola s materskou školou, Školská 19, 922 31 Sokolovce
Telef. 033/ 77 37 127, e-mail: skolasokolovce@gmail.com

VÝBEROVÉ KONANIE NA VYKONANIE PRÁC - NA ZHOTOVITEĽA DIELA
"Stavebné úpravy chodieb a stien v budove ZŠ"
1. Obstarávateľ: ZŠ s MŠ Sokolovce, v zastúpení: PaedDr. Daniela Sláviková poverená riadením ZŠ s MŠ, Školská 19, 922 31 Sokolovce,
IČO: 37836803, DIČ: 2021605080, email: skolasokolovce@gmail.com,
tel. 033 77 37 127.
2. Miesto realizácie: Budova základnej školy, Školská 19, Sokolovce
3. Predmet obstarávania: je potrebná osobná prehliadka




odstránenie starej dlažby, soklov,
úprava povrchu podlahy, pokládka dlažby na chodby, montáž soklov,
oprava a nátery olejovej farby a bielej omietky stien.

4. Predpokladaný termín realizácie:



začiatok od 15. februára 2019
doba realizácie: 15. február 2019 - 4. marec 2019

5. Obsah ponuky uchádzača na zhotoviteľa diela:






základné údaje uchádzača,
aktuálny výpis z obchodného alebo živnostenského registra (postačí z
internetu),
súpis stavieb rovnakého typu a rozsah prevedených prác,
návrh zmluvy o dielo,
ponukový rozpočet diela, vrátane rekapitulácie ceny, materiálu.

6. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:





cena diela,
zmluvné podmienky,
kompletnosť cenovej ponuky,
referenčné stavby.
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Vyhodnotenie ponúk bude vykonané výberovou komisiou obstarávateľa za
prítomnosti zriaďovateľa ZŠ.
7. miesto a spôsob predkladania ponúk:
Ponuky do výberového konania je potrebné doručiť v písomnej forme osobne alebo
poštou na adresu: ZŠ s MŠ, Školská 19, 922 31 Sokolovce v termíne na predkladanie
ponúk v uzavretej obálke s uvedením obchodného mena uchádzača
a s označením: "Stavebné úpravy schodišťa, chodieb a stien v budove ZŠ"
„NEOTVÁRAŤ“
8. Lehota predkladania ponúk je: do 12. 2. 2019 do 16.00 hod.
9. Záverečné ustanovenia:






obstarávateľ neplatí náklady uchádzača spojené s vypracovaním a predložením
ponuky,
každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku,
obstarávateľ má právo vylúčiť z výberového konania uchádzača, ktorý
nepredložil požadované doklady alebo uchádzač predloží doklady, ktoré sú
neplatné alebo nepravdivé,
obstarávateľ si vyhradzuje právo ukončiť vyhlásené výberové konanie bez
výberu uchádzača.

Sokolovce 21.01. 2019
.......................................................
PaedDr. Daniela Sláviková
poverená riadením ZŠ s MŠ
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