Materská škola, Vsetínska 36, STARÁ ĽUBOVŇA
Adresy oslovených:

Váš list číslo / zo dňa

Naše číslo
15/2016

Vybavuje / linka

Stará Ľubovňa

Mgr. Zuzana Vyšňovská

25.1.2016

VEC
VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY – ZASLANIE

Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na dodanie
tovaru/služby/stavebnej práce s názvom „Výmena podlahovej krytiny - laminátová podlaha“.
V prílohe Vám zasielame výzvu na predloženie cenovej ponuky v rámci prieskumu
trhu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zmien a doplnkov.
Na výber zmluvného partnera je použitý postup podlimitnej zákazky s nízkou
hodnotou.
Veríme, že sa procesu verejného obstarávania zúčastnite a predložíte akceptovateľnú
cenovú ponuku na požadovaný predmet zákazky v súlade s výzvou.

S pozdravom
...........................................................................
Mg. Zuzana Vyšňovská
riaditeľka MŠ

V Ý Z V A
podlimitná zákazka s nízkou hodnotou
podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zmien a doplnkov
na dodanie tovaru/služieb/stavebných prác s názvom
„Výmena podlahovej krytiny – laminátová podlaha“.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:

Materská škola

Sídlo:

Vsetínska 36, Stará Ľubovňa

IČO:

37876597

Telefón:

052/ 43 215 87

Stránkové hodiny: 7,30 – 13,00
Kontaktná osoba: Mgr. Zuzana Vyšňovská
e-mail: msvsetinska@gmail.com
2. Typ zmluvy:
Objednávka na predmet zákazky
3. Miesto dodania predmetu zákazky: Materská škola, Vsetínska 36, Stará Ľubovňa
4. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:
•

vyrovnanie nerovnosti starej podlahy, úprava podlahy, prípravné práce pred
kladením laminátovej podlahy (pôvodná podlaha PVC),

•

montáž laminátovej podlahy s bočnými lištami a koncovkami,

•

celková podlahová plocha – dve miestnosti spolu 100 m2,

•

min. hrúbka laminátovej podlahy 8 mm, povrch nie hladký, ale zdrsnený, aby sa
nešmýkalo na podlahe,

•

záťažová trieda min. číslo 32 a viac (označuje podlahy, ktoré znesú intenzívne
zaťaženie, namáhanie v komerčných priestoroch),

•

koncová predkladaná cena musí zahŕňať celkové náklady za dodávku aj montáž
danej zákazky.

5. Variantné riešenie: 6. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:
od 1.7.2016 do 25.7.2016
7. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk:

a) dňa 19. 2. 2016 do 12,00 hod.
b) doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy a osobne na tej istej adrese
v zalepenej obálke s označením názov zákazky „Výmena podlahovej krytiny laminátová podlaha“
c) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v €.
d) cenová ponuka neobsahuje návrh zmluvy/objednávky; ten bude verejný obstarávateľ
požadovať len od úspešného uchádzača.
8. Podmienky financovania: Predávajúcemu sa poskytne/neposkytne žiaden preddavok.
Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote
splatnosti faktúr 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia.
9. Kritéria na hodnotenie ponúk:
− cena s DPH/bez DPH,
− prípadne ďalšie kritéria.

.........................................................................................
Meno, priezvisko, funkcia, podpis osoby
verejného obstarávateľa zodpovednej za prieskum trhu

