STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA AUTOMOBILOVÁ

Moldavská cesta 2, 041 99 KOŠICE

Všetkým uchádzačom o zákazku

Naša značka: SOŠA 2021/16

Vybavuje/linka: Jaroslav Šolc /055 67 65 700, kl.35

Košice: 10.3.2021

Vec:
Výzva na predkladanie cenových ponúk
___________________________________________________________________________
zákazka na zabezpečenie služieb
podľa § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
(ďalej len ako „ZVO“)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO:
Názov verejného obstarávateľa: Stredná odborná škola automobilová
Sídlo: Moldavská cesta 2, 04199 Košice
Štatutárny zástupca: RNDr. Jana Vargová
IČO: 17078407
DIČ: 2021189027
Tel.: 055/6765700
E-mail: jaroslav.solc@sosake.sk
Internetová stránka: www.sosake.sk
Bankové spojenie: IBAN: SK168180 000000 7000187735
Číslo účtu: 7000187735/8180
Kontaktná osoba vo veciach zákazky: Jaroslav Šolc
Telefón: 055/6765700, kl.35
Email: jaroslav.solc@sosake.sk

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky:
Stredná odborná škola automobilová
Moldavská cesta 2
04199 Košice
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3. Predmet obstarávania: Oprava chodníka pred vchodom do budovy školy
4. CPV kódy: 45233161-5
5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:
Zmluva
Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):
Predmetom obstarávania je oprava chodníka pred budovou školy na ulici Moldavská cesta 2
v Košiciach, podľa špecifikácie v prílohe č.1
6. Predpokladaná hodnota zákazky: 7 300,00 bez DPH (8 760,00 € s DPH)
7. Druh zákazky: Stavebné práce
8. Miesto dodania predmetu zákazky:
Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, 040 22 Košice
9. Termín realizácie zákazky:
od 17.3.2021 do 21.3.2021
10. Financovanie predmetu zákazky: zákazka bude financovaná zo zdrojov ŠR
11. Lehota na predloženie ponuky: 15.3.2021
12. Spôsob predloženia ponuky: Cenová ponuka sa predkladá v listinnej podobe v
uzavretom nepriehľadnom obale s označením „Verejné obstarávanie - neotvárať“.
Cenovú ponuku je potrebné doručiť prostredníctvom pošty, iného doručovateľa alebo osobne
na adresu: „Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, 04199 Košice“. Lehota
na predkladanie ponúk uplynie dňom 15.3.2021 o 12:00 hod.
13. Pokyny na zostavenie ponuky: cenovú ponuku je potrebné vypracovať v celom rozsahu,
podľa presne stanovenej špecifikácie
Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
a. Identifikačné údaje uchádzača: (meno a sídlo/bydlisko uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň,
telefón, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením predmetu
zákazky na ktorú sa ponuka predkladá.
b. Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk (presne špecifikovať podľa
určených kritérií, príloha č.1)
c. Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32
ods. 1 písm. e) zákona – musí byť oprávnený dodávať tovar alebo poskytovať službu, ktorá
zodpovedá predmetu zákazky. Uchádzač nemusí predkladať v ponuke doklad o oprávnení
dodávať tovar alebo poskytovať službu, ktorá zodpovedá predmetu zákazky v súlade s prvou
vetou a túto skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám v príslušnom registri, v ktorom je
uchádzač zapísaný.
d. Čestné vyhlásenia(konflikt záujmov, zákaz účasti vo VO) – vypísané a podpísané
oprávnenou osobou uchádzača (príloha č.3, príloha č.4)
14. Otváranie ponúk: 16.3.2021 o 9:00 hod, SOŠA Košice
15. Lehota viazanosti ponúk: 30 dní
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16. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
- Po vyhodnotení cenových ponúk budú uchádzači písomne oboznámení s výsledkom
vyhodnotenia.
- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk
v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú
v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.
- Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej ponuky
znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.

S úctou,

podpis v.r.
RNDr. Jana Vargová
riaditeľka SOŠA

Prílohy:
Príloha č.1 – Návrh na plnenie kritérií
Príloha č.2 – Návratka
Príloha č.3 – Čestné vyhlásenie uchádzača
Príloha č.4 – Čestné vyhlásenie „Konflikt záujmov“
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