Výzva na predkladanie ponúk
„ZŠ s MŠ Lisková, skok do výšky“.

(zákazka podľa §117)
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Základná škola s materskou školou v obci Lisková, Ulica pod Chočom 550, 034 81 Lisková
v zastúpení: Ing. Renáta Galanová, riaditeľka
IČO: 37813374
Kontaktná osoba: Ing. Renáta Galanová
S í d l o Adresa : ZŠ s MŠ, Ulica pod Chočom 550, 034 81 Lisková
Telefón: 0911306462
Adresa na doručovanie akýchkoľvek písomností :
ZŠ s MŠ Lisková, Ulica pod Chočom 550, 034 81 Lisková
Adresa na elektronický styk : skola@zsliskova.edu.sk
2. Typ zmluvy : Zmluva o dielo
3. Názov zákazky : „Skok do výšky"
4. Opis zákazky : Rekonštrukcia a dostavba športového areálu – skok do výšky.
5. Miesto dodania zákazky : Areál ZŠ v Liskovej
6. Rozdelenie zákazky na časti: nebude umožnené. Ponuky môžu byť predložené len na celú časť
7. Možnosť predloženia variantných riešení: nebude umožnené
8. Začatie realizácie: august 2019, podmienené nadobudnutím právoplatnosti stavebného povolenia
a schválením Obecným zastupiteľstvom Lisková
9. Doba realizácie : 3 mesiace od nadobudnutia účinnosti zmluvy
10. Predpokladaná hodnota zákazky : 17 000,07 / 20 400,00 € bez DPH/s DPH
11. Hlavné podmienky financovania: obstarávateľ neposkytuje žiaden preddavok, Predmet zákazky sa
bude financovať po ukončení prác formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúry 14
kalendárnych dní odo dňa jej doručenia. Ukončenie prác je myslené odovzdanie technickej dokumentácie
a preberacieho protokolu.
12. Podmienky účasti uchádzačov:
Predložiť min. 1 referenciu potvrdenú odberateľom na zákazku obdobného charakteru v sume
min. 20 500,- € s DPH, ktorú uchádzač zrealizoval v posledných troch rokoch.
13. Kritériá na hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov: predloženie dokladov uvedených v
bode 12. tejto výzvy
14. Poskytovanie súťažných podkladov :
Súťažné podklady nahrádza táto výzva. Výzva je umiestnená na stránke školy http://zsliskova.edupage.org/.
Projektovú dokumentáciu a výkaz výmer obdržia záujemcovia pri obhliadke miesta dodania.
15. Lehota do kedy je možné žiadať o súťažné podklady :
Výzva bude k dispozícii na webovej stránke http://zsliskova.edupage.org/ a www.liskova.sk .
.
16. Obhliadka: Je povinná / nie je povinná
Obhliadka sa uskutoční na základe telefonického dohovoru na tel. č. 0911306462, p. Galanová
17. Lehota na predkladanie ponúk 11.06.2019 do 12:00 hod.
18. Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť : ZŠ s MŠ Lisková, Pod Chočom 550, 034 81 Lisková.
v zalepenej obálke s heslom „ZŠ s MŠ Lisková, skok do výšky.“ alebo na mail:
skola@zsliskova.edu.sk

19. Otváranie obálok s ponukami: Bude dňa 11 .05.2019 o 16:00 hod na OÚ Lisková
20. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena
21. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 31.10.2019
22. Ďaľšie informácie:
Rekonštrukcia a dostavba športového areálu – skok do výšky je inžinierska stavba športového charakteru
podľa projektovej dokumentácie.
Povrch rozbežiska je z umelej trávy uloženej na podklade zo zhutnenej štrkodrte o celkovej hrúbke 300 mm
s drenážnym systémom z PVC rúrok, rozmer 25x10m s vysunutou betónovou dopadovou plochou o rozmere
4,5x 3,5m. Plocha ihriska je ohraničená vonkajšími obrubníkmi v betónovom lôžku. Na ihrisku je osadené
športové vybavenie ihriska pre skok do výšky: matrace o celkovom rozmere 300x400x40 cm uložené na
rošte s prikrývkou na dopad po skoku do výšky, latka so skleneného vlákna, stojany s nastaviteľnou výškou
a pojazdná krycia konštrukcia kovová na zakrytie matracu v exteriéri.
Obsah ponuky:
1. Min.1 referencia na podobné práce v sume min.20.500,- €
2. Výkaz výmer, rekapitulácia rozpočtu a krycí list rozpočtu. Vo výkaze výmer musia byť
uvedené presné názvy a typy dodávaných komponentov.
3. Návrh zmluvy
4. Mailové adresy a tel.kontakty pre komunikáciu s verejným obstarávateľom

Dielo musí byť zhotovené v súlade s príslušnými STN.
S úspešným uchádzačom sa podpíše zmluva o dielo, ktorej jednotlivé body sa dohodnú pred podpisom
zmluvy v súlade s touto výzvou a cenovou ponukou víťazného uchádzača.

V Liskovej 27.05.2019

Ing. Renáta Galanová
riaditeľka školy

