
Materská škola. Komenského 301. 059 35 Batizovce

Konrakt: 052/7755141. 7758288, e-mail: msbatizovce@gmail.com

C.k.:3012015 V Batizovciaoh 22.05.2015

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Materská škola v Batizovciacl.r' Komesrrkého 301, má záuj em o :

1 ./ Vypracovanie projektovej dokunrentácie na elektroinštaláciu
2./ Kompletná výmena elektroinštalačných rozvodov v celej budove

/suterérr. prízenrie. 1 poschodie/ vedená v lyštách
3./ Výmena rozyádzača + rozvádzač pre podkrovie
4./ Revízia e]ektroinštalácie
5'l Výmena hlavného vodoinštalačrré]ro potrubia v budove

V tejto súvislosti si Vás dovol'ujem oslovit' a vyzvat' Vás na doručenie cenovej ponuky na
rekonštrukciu elektroinštalácie a vodoinšta|ácie v MS Batizovce, podťa h.u. bodov 1'-5.
tak .aby táto spÍňala k.ité.iu uvedené v poŽiadavkách výzvy'
V niŽšie uvedenej výzve sír stanovené lehoty a podnrienky verejného obstarávania.

S pozdravom

Soňa Chalasová
riaditefka MŠ

f. 'l



Yýzva
na pred|oženie ponúk (podlimitná zákazka)

na rekonštrukciu elektroinštalácie a vodoinštalácie v Materskej ško|e Batizovce,
Komenského 301

oDDIEL l : Obstarár,atel'
Názol': Matcrská Škola
Štatutárn;,. zástrrpca: Soňa Cl-ralasová
Adresa sídla: Kor-r-rcnského 301. 059 35 Batlzovce
tČo: 37879]23
DIC: 2021609964
Tel.: 05?.17155141
e-mail: rls.r.batizovce@gnail.com
w'eb: \\'\\ w.llt sbatlzovce.ell

ODDIEL 2: Predmct zákazky
2.1 oPIS

2.1'1 Názov zákazk.l.- Rekor-rštr.ukcia elektr oirršatalácie a vodoirrštalácie v MS -
Batizovce. Konenskélro30 1.

2.l.2 Druh zákaz'ky. Llskr.rtočtlenie stavebnýclr prác

2' ] . 
j Prc<lmet zákirzky- prednetom zákazk1. .je vypracol,anie cenovej ponuky na

- projektovú dokunentáciu na elektroirrštaláciu
- kompletr.rá výnrena elcktroinštalačných lozvodor' vedená v l}'štách

- výrlena rozváclzača + rozl'ádzač pr.e podkrovie
. rcvízia e1ektroir-rštalácie
-r.ýncna hlavného vodo inštalačr-rého potrubia v budove

2' 1 .4 opis a rozsah zákazky:
Ucháclzačom sa oclporúča v-vkclnat. obhliadku n.riesta uskuločtlenia prác tak. aby si sami

over.ili a zísltali potrebrré inÍbrnrácie. ktoré blrdú potrcbo\'at' na pr.ípravu a spracovanle

ponuky' Výdar'ky spojcné s obhliaclkoLr nliesta dodania prednletu obstararria idú I]a t'archu

uchádzača'

2' i .5 Do ponuky verejného obstar:ivirtel'a požadujeme zahrnút' :
-vŠetky náklady spojené s r.ealizácior-l diela' odvozorrr odpadu ajeho uložením na skládku,

taktieŽ pr.eprar.r.ré rláklad-v na preVoZ pl.acol'níkov. Stro.ioV. mateIiálu, kor-rštrukcií a všetk1'

prian.re lráklad1' sťtr''isiace so stal'bott-

2.2.1 Požiadavky na rozsah spracovaniir zákazky,
Vol.bou tlaného s}'stému sa vyriešia všetky pretrvávajťlce problémy súvisiaoe s terajším

star,orrr e1cktroir,rštalačnýcl-r a r'odoinšta]ačnýclr rozvodov. Rekonštrtrkciou sa zlepšia

lechnické pal.ametre stavb1 rlakol.ko súčasné uŽ ng\'yhovujÍl nár.očným plevádzkovým

podmienkarn.
RekorrŠtrukcia sa v1'koná r znl)sle sťlt"aŽných podr-nierrok a poclkladov uvedených vo výzve'



2.2'2 Cas realizácie:
Predpokladaný čas realizácie: august -2015
Predmet obstarania bude financor'aný z rozpočtu verejrrél.ro obstarávatel'a' Zálohy nebudú
poskytované.

oDDIEL 3:Osobné postavenic, ekonomické, finančné a t€chnickó inÍbrmácie.

3.1 Podmienky účasti:
3'l.1 osobné postavenie:

[nl.orrlácie a lormálne ná|eŽitosti nevyhnutné na vylrodnotenie splnenia podmienok
účasti: Ucháclzač r.nusí spÍňat. podn-rier-rky uvedené v $ 26 oclst' 1 zákona o verejnom
obstarávaní. d'alej len zá]tclna o Vo' ]ch spinenic preukáŽe v súlade s $ 26 odst.2 zákona
predloŽenínr dokladol' r' rozsalltt a platnosti v zmvsle zákotla o Vo. alebo podl.a { 32 ods.l 1

uvcdcného zákona.
Návrlr znlltr''"i.' o dielo. kto|ý.je súčas1"otl te.jto poŽiadavky. podpísaný štatutárn1'm Zástupcom
rroI.rádzača.

3.l.2 Ekonomickó a finančnó postal'cnic:

lnibrn-rácie a tbrmálne náleŽittlsti nevvhnutrré na vyhoc1notenie splnenia podmienok
účasti: Svoje ekononlické a 1jnarrčrré postavenie uchádzač preukáŽe v súlade s .6 27 ods.1 pism.
b). potvrdením o poistení zodpovednosti za škodu SpóSobenťl pri výkone povolania' alebo
potvrderrírrr o poistení zodpovednosti Za škodu podnikatel'a..

3.l.3 Technická alebo odborná spósobi|ost':
Uchádzač v pt.lt.luke predJoŽí ir-r1br.rr.rácic a fornálne náleŽitosti nevy-hnr:tné na splnenie

podnlierlok pl.e r,'1.'1rodnotenie v znl'vsle $ 28 ods.1 písm.b) zákona o Vo' Zozr-ram
uskutočnených staVebných prác rovrrakél.ro. alebo obclobr.rél.ro charakteru. ako je predmet
zákazk1. za predchádzaj Ílcich pát.r.okov tj. 20l0,201 I.2012^ 2013.2014" s r"rveder.rínr

odberatel.ov. lehót dodania, cien ttskr-úočnených stavebnÝch prac.

ODDIEL 4: Postup

,l.1 Kritéria na r'yhodnotcnie ponúk:
NajniŽŠia cena s DPH za celý preclmet obstarania.

4.2 Použije sa e|ektronická aukcia: - nie

1.3 Podmienlty na zís|ranie sút'ažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Lchota na predloženie ponúk:
Ponuk1. .je polrebné VvpracoVat" a oSobne. alebo poštou doručit. do 01.06'20l5 do

l2.00 hod. lla adresu Matersltá Škola . Konlenského 301. 059 3Batizovce. v zalepenej obálke
s označenin]." Ceno.''á pontrka.. s nápisorn neotvárat'.

ODDIEL 5: Doplňuj úcc inÍbrmácic



Verejný obstarávatel' si vyhradzuje právo neprij ať ani jednu ponuku z predloŽených
ponúk v prípade, Že ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávatel'a alebo budú
v rozpore s finančnými moŽnosťami verejného obstarávatel'a.

Výzva bude zverejnená na oznamovacej tabuli pre ocU v Batizovciach,
na webovej striínke obstarávatel'a v'rvw.msbatizovce.eu a pred otvráraním obálok v Profile Vo.

Potrebné podklady a informácie, získate počas pracovných dní v čase od 7.00
do 15.00 hod. v Materskej škole Batizovce č.t. 052/17 58288' 17 55141.

V Batizovciach dňa: 22.05. 2015 Vypracovala: Arrna Haj ková


