Základná umelecká škola
Sídlisko SNP 1000/30 , 92401 Galanta

Galanta , 06.07.2016

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Pri zadávaní zákazky podľa §9ods.9 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
Identifikácia verejného obstarávateľa ( adresa )
Základná umelecká škola , Sídlisko SNP 1000/30 , 92401 Galanta
IČO : 37840801
Kontaktná osoba :
Akad.mal. Akad.mal. Blanka Kästová : 031780 5395 , zus-vo@stonline.sk
Predmet zákazky : Výstavba troch hygienických zariadení
Opis predmetu zákazky : Prestavba , búracie práce , kanalizačné ,vodoinštalačné ,
vzduchotechnika. Výstavba troch nových hygienických zariadení. Vyššia náročnosť
prevedenia. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý rozsah zákazky .
Typ zmluvy : Zmluva o dielo uzatvorená podľa §536 až 565 Obchodného zákonníka ( ďalej len
zmluva )
Miesto dodania: Základná umelecká škola , Sídlisko SNP 1000/30 , 92401 Galanta
Termín dodania : do 15 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy .
Lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob doručenia .
Uchádzač vloží svoju ponuku do samostatnej nepriehľadnej obálky . Obálka ponuky musí byť
uzatvorená .
1) Adresa verejného obstarávateľa
2) Adresa uchádzača /obchodné meno , miesto a adresa sídla /
3) Označenie - neotvárať
4) Doručenie ponuky : Základná umelecká škola , Sídlisko SNP , 92401 Galanta
5) Lehota na predkladanie ponúk : 25.07.2016 - 12.hodine
6) Otváranie obálok s ponukami : 25.07.2016 o 14.hodine v priestoroch Základnej
umeleckej školy ,Sídlisko SNP 1000/30 , 62401 Galanta
7) Vyhodnotenie ponúk : predpokladaná cena zákazky je 7200 € s DPH . Hodnotená bude
celková zmluvná cena . Úspešným uchádzačom bude ten, ktorého vyhodnotená cenová
ponuka bude najnižšia .

8) Podmienky účasti : Pri predložení ponuky uchádzač predloží doklad o oprávnení
podnikať .
9) Uchádzač predloží iba jednu cenovú ponuku .
10) Informácie : Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky
podľa § 9 ods.9 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení , nie je
možné podať žiadosť o nápravu ani námietky v zmysle zákona o verejnom obstarávaní .
11) Všetkým uchádzačom ktorých ponuky sa vyhodnocovali bude bezodkladne oznámený
výsledok vyhodnotenia ponúk .
12) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu s uchádzačom umiesteným v
poradí za úspešným uchádzačom , ak z rôznych dôvodov nedôjde k uzavretiu zmluvy
s úspešným uchádzačom , alebo ak od nej odstúpi..

Akad.mal. Blanka Kästová
riaditeľka školy

