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Obchodná akadémia
Mladežnícka 158/5,926 Ol Sereď

Č.00395/2016/0ASe-3

Výzva na predkladanie ponúk

(zákazka na uskutočnenie stavebných prác, v rámci postupu verejného obstarávania podľa §117 zákona č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov a Smernice Č. 7/2016 o postupe pri verejnom obstarávaní pre zákazky financované z kapitálových
výdavkov v podmienkach organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie:
Zastúpený:
IČO:
Kontaktná osoba:
Sídlo organizácie:
Tel:
e-mail:

Obchodná akadémia Sereď, Mládežnícka 158/5,926 Ol Sereď
Ing. Martou Melayovou, poverenou funkciou riaditeľky školy
00400238
Ing. Marta Melayová
Mládežnícka 158/5,926 Ol Sereď
031/78920 16,0911/034754
oasered@oasered.sk

2. Predmet obstarávania:
Názov predmetu zákazky: Zateplenie budovy - strechy objektu ŠKOLA
KódCPV:
45214220-8 Stavebné práce na objektoch stredných škôl
45261200-6 Pokrývačské práce a nátery striech
45261900-3 Opravy a údržba striech
45261400-8 Oplechovanie
45321000-3 Tepelnoizolačné práce,

3. Opis predmetu obstarávania:
Predmetom obstarávania je rekonštrukcia - zateplenie strechy objektu "Škola" podľa priloženého
výkazu výmer a pozostáva z:

rekonštrukcie strechy budovy školy PVC fóliou vrátane klampiarskych prvkov z poplastovaného
plechu a vpustí vo výmere 677 m2
zateplenie v dvoch vrstvách polystyrénom hr. 2 x 10 cm vo výmere 677 m2
nadrnurovanie atiky so začistením omietok
výmena pozinkovaných žľabov a zvodov vrátane hákov, čielok, kotlíkov, objímok a kolien
demontáž a spätná a montáž bleskozvodu vrátane revízie

Obhliadka miesta realizácie sa určuje na deň: 14.11.2016. Kontaktná osoba podľa bodu l.

4. Miesto a termín uskutočnenia stavebných prác:
Miesto: Obchodná akadémia Sereď, Mládežnícka 158/5, 926 OI Sereď
Termín dodania: november - december 2016

5. Komplexnosť dodávky:
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet obstarávania s DPH.

tel. :031/789 24 42 IČO: 00400238 číslo účtu: 7000494831/8180
IBAN: SK81 81800000007000494831e-mail:

fax:



Naše číslo:

6. Predpokladaná hodnota zákazky: do 47 000,- € bez DPH

7. Lehota na predkladanie ponúk:
Do 21.11.2016 do 9:00 hod na adresu uvedenú v bode 8, v zalepenej obálke s heslom: "Zateplenie
budovy - strechy objektu ŠKOLA na OA Sered' - sút'až - neotvárat'''.

8. Otváranie obálok s ponukami:
Dňa 21.11.2016 o 9:30 hod. na adrese: Trnavský samosprávny kraj, Starohájska Č. 10,917 Ol Trnava,
kancelária Č. 207 na 2 poschodí budovy.

9. Podmienky financovania predmetu obstarávania:
Predmet obstarávania bude financovaný bezhotovostne z prostriedkov rozpočtu verejného
obstarávateľa, verejný obstarávateľ neposkytuje zálohové platby, splatnosť faktúr do 30 dní
od doručenia faktúry.

10. Podmienky účasti uchádzačov :
Uchádzač musí spÍňať podmienku účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 písm.
e) - je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, podľa zákona

p Č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.

11. Ďalšie požiadavky na obsah ponuky:
• Samostatný list, na ktorom je uvedený názov alebo obchodné meno, adresa alebo sídlo uchádzača

a návrh na plnenie stanoveného kritéria

• Návrh zmluvy o dielo podpísaný uchádzačom, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je ocenený výkaz
výmer.

Všetky doklady musia byt' predložené v úradnom jazyku.
Ak súčasťou ponuky nebudú doklady a dokumenty podľa bodu 10. a ll. tejto výzvy na predkladanie
ponúk, bude takáto ponuka zo súťaže vylúčená.

12 .Kritériä na hodnotenie ponúk:
Najnižšia cena vrátane DPH za celý predmet obstarania. Poradie uchádzačov sa určí porovnaním
výšky navrhnutých cien s DPH uvedených v jednotlivých ponukách uchádzačov. Úspešný bude ten
uchádzač, ktorý navrhol najnižšiu cenu s DPH za poskytnutie predmetu zákazky.

13. Ďalšie informácie:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak nebudú
zodpovedať finančným možnostiam verejného obstarávateľa. Pre všetky prípadné požiadavky
uvedené v tejto výzve - súťažných podkladoch, ktoré sa viažu na konkrétneho výrobcu, výrobný
postup, značku, patent, krajinu platí, že boli uvedené za účelom dostatočne presného a zrozumiteľného
opisu predmetu zákazky a v ponuke môžu byt' predložené tieto alebo ekvivalentné.

V Seredi 9. ll. 2016
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