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vÝzv ĺNA PREDKLADANIE CENo\|ŕCH PoNÚK
pre zákazku s nízkou hodnotou na dodaĺrie tovarďpos\rtnutie sluŽby/uskutočnenie stavebných pľác

podl'a $ 1 17 zakona NR SR č.34312015 Z. z. o veľejnom obstaľávaní
a o Znene a doplnení niekto4ých zákonov v z. n.p.

(ďalej len ako ,,Zvo")

I. Identifikácia veľejného obstarávatel'a:
Veľejný obstaľávatel'v zmysle $ 7 ods.1 písm. d.) ZYoz
Názov verej ného obstaľávatel'a:

Sídlo: Gymnázium sv. Andreja
Štatutárny zástupca: PaedDľ. Kamil Nemčík, ľiaditel' školy
tČo: l70 60532 DIČ: 2020589021
Tel.: 04414329462 Fax:
lnternetová stľánka: https://gsa.edupage.oľg
Bankové spojenie: sLsP
Číslo účtu.: sK98 0900 0000 0051 3780 0343

IČ opH:
E-mail: gsa@gsa.sk

Kontaktná osoba vo veciach zákazl<y: PaedDr. KamilNemčík
Telefón: 0907 348 920 Email: nemcik@gsa.sk
Kontaktná osoba vo veciach veľejného obstaľávania: PaedDr. KamilNemčík
Telefón: 0907 348920 Email: nemcik@gsa.sk

1. Miesto predloženia/doručenia ponulcy: Gymnázium sv. Andreja
2. Predmet obstaľávania: rekonštrukcia šatní a snŕch v budove telocvične

Názov pľedmetu zákazky: Stavebné práce' kód : CPV je :

a.) 45410000-4 omietkaľské práce
b') 45442100_8 Maliarske a natieľačské práce

Dplh zákazky : poskynutie sluŽby _ zákazka s nízkou hodnotou

3. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom veľejného obstaľávania: objednávka
4. Podľobný opis predmetu zátkazky (pľedmetu obstarávania):

Pľedmetom obstarávania sú stavebné práce v 2 šatniach l 2x l8m2l a 2 spľchách l2xl8m2l

a.) Zastieľkovanie staľého keľamického obkladu + mal'ba

b.) obloženie spŕch a priestoru pľi um;i.vadlách l 2 x30m2 l
c') Adhézny mostík v celých sprchách , penetľácia

d.) Položenie kamenného koberca l 2x I8m2 / - podlaha v spľchách

e.) Mal'ovanie priestoru šatne i 2x76m2l,náter sokla, mal'ovanie spŕch l2x40m2l

f.) Stavebný mateľiál na rekonštrukciu /v cene ponuky/ : podlaha v sprchách, obkladačky, materiál

mal'ovanie, stierkovanie.

5. Pľedpokladaná hodnota zál<azl<y: celková cena 9 490'00 eur bez DPH
6. Miesto dodania pľedmetu zákazky: budova školy GSA
7 , Lehoty na dodanie alebo dokončenie predm etu zá|<azl<y alebo trvanie zmluvy: do 29.03.2021
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8. Financovanie pľedmetu zákazky: Predmet zákazky bude financovaný zo štátneho rozpočtu -
normatívne finančné pľostriedky' Faktura bude vystavená po ukončení stavebných prác asplatnosť
faktúry bude do 10.I2.z02I od jej vystavenia, ľesp' s možnosťou postupnej úhrady podl'a dostupnosti

financií školy.
9. Mena a ceny uvádzané v ponuke :

Navrhovaná cena musí byť stanovená za celý predmet zákazky a musí obsahovať všetky náklady
spojené s ľealizáciou predmetu zákazky. Uchádzačom navľhovaná ponuka, zmluvná cena musí byť
vy'jadľená v EUR.
Ak uchádzač :
a.) Je platcom DPH, navľhovanú cenu uvedenie v zLoženi :

- navľhovaná cena bez DPH
- sadzba DPH a výška DPH
- navrhovanázmIuvná cena vrátane DPH,
b') Nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platcom

DPH, upozorní.
10.Lehota na pľedloženie ponuky: ponuka musí byť predložená do 12.03.202l, do 08.00 hod.
11.Spôsob pľedloženia ponulry: poštou, alebo osobne, alebo elektľonicky
l2.Kľitéľiá na vyhodnotenĺe ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:

celková suma Za stavebné pľáce = najnižšia cena

13.Pokyny na zostavenie ponuky:
Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
a.) Identifikačné údaje uchádzača: obchodný názovlmeno a sídlo/bydlisko uchádzaéa, meno

a pľiezvisko kontaktnej osoby, telefónny kontakt, e-mail alebo webová stránka.

l4.Doklad o opľávnení dodávat'tovaľ, poskytovat'službu resp. uskutočňovat'stavebné pľáce.
Verejný obstaľávatel' si overí predmet podnikania cez portá| ľegistra' V prípade, že to nebude možné

vyžiada si od uchádzaéov ak sa jedná o právnickú osobu vypis z obchodného ľegistľa, u szických
osôb napľ' qýpis zo živnostenského ľegistra (Stačí fotokópia) nie starší ako 3M.

15.Otváľanie ponúk z |2.03.202I, 9:40 hod, v kancelárií riaditel'a školy
16.Lehota viazanosti ponúk : do 29.03.202l
l7.Pľedpokladaný teľmín stavebných pľác : od 15.3.202| do 29.03 '2021
18.Ďalšie infoľmácie veľejného obstaľávatel'a : od úspešného uchádzaéabude verejný obstaľávatel'

požadovať pred podpisom objednávky ďalšie doklady :

- Po vyhodnotení cenových ponúk budú uchádzači telefonicky, resp. písomne oboznámení

s ýsledkom vyhodnotenia.
- S úspešným uchádzačom bude uzafvorená objednávka.
_ Ak úspešný uchádzaé zakéhokol'vek dôvodu nebude súhlasiť s uzatvorením objednávky' verejný

obstaľávatel'môže uzatvoľiť objednávku s d'alším uchádzačom v poradí.
_ Veľejný obstaľávatel' si vyhradzuje pľávo neprijať ani jednu ponuku zpredloŽených ponúk

v pľípade, že pľedloŽené ponuky nebudú ýhodné pre veľejného obstarávatel'a alebo budú

v ľozpoľe s fi nančnými moŽnosťami veľejného obstarávatel'a.
- Všetky výdavky spojené s pľípravou, pľedložením dokladov a predložením cenovej ponuky znáša

výhľadne uchádzaé bez finančného nároku voči veľejnému obstarávatel'ovi.
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S úctou,

V Ružomberku, dátum 08.03.202l

PaedDr' Kamil Nemčík, ľiaditel' školy
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