VÝZVA na predloženie cenovej ponuky na dodanie zákazky:
„Maliarske a natieračské práce“
v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a § 16 ods. 3 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších
územných celkov v znení neskorších predpisov
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:

Stredná odborná škola dopravná

Sídlo:

Kvačalova 20, 821 08 Bratislava

IČO:

31797920

DIČ:

2021486643

Telefón:

02/43 19 10 27

Kontaktná osoba: Ing. Martin Zatkalík, PhD.
e-mail:

sekretariat@sosdba.sk

2. Názov predmetu zákazky:
„Maliarske a natieračské práce“
3. Opis požiadaviek na zákazku:
Maliarske a natieračské práce v rozsahu cca 600 m2 budú zahŕňať vyspravenie
drobných dier a trhlín, penetračný náter, náter stien biely, náter soklov, maliarske
vysprávky, nátery zárubní a dverí, náter radiátorov, príp. ostatné nevyhnutné práce
spojené s vymaľovaním (zakrytie podláh, olepenie okien a pod.)
4. Miesto dodania zákazky:
Stredná odborná škola dopravná, Kvačalova 20, 821 08 Bratislava
5. Rozsah predmetu zákazky:
Podľa opisu v bode 3
6. Predpokladaná hodnota zákazky:
5 000,00 EUR bez DPH
7. Termín dodávky:
10 dní odo dňa podpisu zmluvného vzťahu, t.j. objednávky

8. Obhliadka plnenia miesta: Verejný obstarávateľ umožňuje vykonať obhliadku
miesta plnenia, aby si záujemcovia sami overili a získali potrebné informácie
nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky (kontakt uvedený v bode 1 Výzvy)
9. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na
dokumenty, v ktorých sa uvádzajú:
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových finančných prostriedkov školy.
Dodávateľovi sa neposkytne preddavok. Verejný obstarávateľ vyžaduje minimálne 15
- dňovú lehotu splatnosti predložených faktúr. Úhrada faktúr bude realizovaná
bezhotovostným prevodom v zmysle platných predpisov.
10. Kritéria na hodnotenie ponúk:
Celková cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH.
11. Lehota na predloženie cenových ponúk:
do 12.11.2019 do 10,00 hod.
Ponuku doručiť e-mailom na e-mailovú adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy, alebo
osobne na tú istú adresu. Označenie: „Súťaž-neotvárať- „Maliarske a natieračské
práce“
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
Cenová ponuka bude obsahovať cenu v EUR bez DPH a s DPH.
12. Ďalšie informácie
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo verejné obstarávanie zrušiť s uvedením
dôvodu a oboznámením uchádzačov.

V Bratislave, dňa 29.10.2019

Ing. Martin Zatkalík, PhD.
riaditeľ

