Základná škola, Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava
Výzva na predloženie cenovej ponuky číslo 12/2014
zadania zákazky podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie
tovaru/uskutočnenie stavených prác/poskytnutie služieb
Identifikácia verejného obstarávateľa:
1. Názov:
Základná škola
Sídlo:
Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava
IČO:
42170915
2. Kontaktná osoba:
Mgr. Alena Petáková
e-mail:
info@skolalamac.sk
3. Názov zákazky:
ELEKTROINŠTALAČNÉ PRÁCE
4. CPV
31200000-8 Rozvod elektriny a regulačné prístroje, 31211200-0
(Slovník spoloč. obstarávania): Poistkové skrine, 31211300-1 poistky, 31211310-4 Vypínacie
poistky/vypínače,31213100-3 Rozvodné skrine, 3123300-5 Káblové
rozvodné skrine,31214520-0 Rozvodná doska pre stredné napätie,
31216200-5 bleskozvody, 31224100-3 Zástrčky a zásuvky,
31310000-2 Hlavné vedenie, 31311000-9 Prípojky hlavného
vedenia, 31320000-5 Elektrické rozvodné káble, 31321200-4 Káble
nízkeho a stredného napätia, 31340000-1 Príslušenstvo
k izolovaným káblom, 31519000-7 Žiarivky a neónové lampy,
31520000-7 Lampy/svietidlá a príslušenstvo k nim31524120-2
Stropné svetlá, 31531000-7 Žiarovky, 31531100-8 Elektrické
trubice, 31532100-5 Trubicové svietidlá, 31532110-8 Trubicové
žiarivky, 315329000-3 Žiarivkové svietidlá, 31532920-9Žiarovky
a žiarivkové lampy, 31682200-2 Prístrojové lampy a rozvádzače
5. Predpokladaná hodnota
30.000,- € (bez DPH) - s DPH 36.000,- €
zákazky
6. Lehota na predkladanie ponúk 22.12.2014
7. Informácie:
mailom info@skolalamac.sk, alebo telefonicky 0904 765 188 alebo
02/64780640
8. Lehota dodania predmetu
48 mesiacov
zákazky:
9. Podmienky účasti:
 výpis z obchodného registra
 doklad o oprávnení podnikať na území SR, v ktorom musí
byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci na dodanie
požadovaných prác a služieb. Ak bude uchádzač časť diela
zabezpečovať iným dodávateľom, predloží oprávnenie na
podnikanie v predmete ním zabezpečenej činnosti.
 cenová ponuka musí obsahovať cenu bez DPH, výšku DPH
a cenu spolu s DPH.
10. Opis predmetu zákazky:
Káble
N2XH-R 5x6
N2XH-V 3x2,5
N2XH-V 2x1,5
N2XH-V 3x1,5
CY6 ZELENOZLTY

CYA25 ZELENOZLTY
CYKY 2Ax1,5
CYKY 3Ax1,5
CYKY 3Cx1,5
CYKY 3Cx2,5
CYKY 5Cx1,5
CYKY 5Cx2,5
Ukončenie kablov a vodicov rozvádzač do 6
Ukončenie kablov a vodicov rozvádzač do 2,5
označenie vyvodov štítok
Nosné systémy
Vyrezanie rýh frézovaním v murive z porobetónu hĺbky 2 cm,
šírky 4 cm -0,00096t
Frézovanie drážky do 1cm
Prieraz stenou
vŕtanie otvoru pre hmoždinku a osadenie
zatiahnutie lana do trubky
vysekanie otvoru pre krabicu
Lišta - hranatá (na povrch)PVC 22/24
Rúrka PVC 20mm ohybná
Rúrka PVC 25mm ohybná
Rúrka PVC 32mm ohybná
Rúrka VR20 pevná
Rúrka VR32 pevná
Univerzálna krabica ASD70
Svorkovnica krabicová 4x1-2,5mm
Svorkovnica krabicová 3x1,5-4mm
Zásuvky, spínače, zariadenia
Spínače č.1 až č.7 komplet
Spínače č.1 až č. 6 do vlhka IP44
Spínač 3faz.25A sporák
Zásuvka 230V/16A
Zásuvka 230V/16 do vlhka IP44
Svietidlá + zdroje
Montáž - stropné svietidlo závesné
Montáž - stropné svietidlo zapustené
Montáž - nástenné svietidlo prisadené
Svietidlo žiarivkové svietidlo typ "Kotolňa"
"N" núdz. sviet. s nápisom EXIT 1x9(11)W, IP20, s aku
Vývod na osvetlenie -hák+svorkovnica lustrová
Ochranné pospájanie
FeZn D 8
Prípojnica vyrovnania potenciálu byt
Prípojnica vyrovnania potenciálu vchod(poschodie)-HUP
svorka uzemňovacia -radiátory(nerez)

svorka bernard na potrubie veľká
svorka bernard na batérie a odpad malá
svorka na vodiče CU

11. Komplexnosť plnenia

12. Požiadavky na obsah ponuky

13. Miesto na predkladanie ponúk:

Nešpecifikovaný nosný materiál
Režijné výkony
Revízna správa, skúšky, prehliadka
Revízna správa, skúšky, prehliadky, Technická inšpekcia- celková
 Cenová ponuka musí byť predložená na celý predmet
zákazky
 Verejný obstarávateľ neumožňuje rozdelenie predmetu
zákazky na časti; vyžaduje sa plnenie zákazky v plnom
rozsahu.
 Variantné riešenia sa nepovoľujú
Ponuka uchádzača musí minimálne obsahovať:
 Doklady požadované v bode 9 tejto výzvy
 Návrh na plnenie kritérií
 Návrh ceny za jednotkové množstvo




14. Doplňujúce informácie










Základná škola Malokarpatské námestie 1, 841 03
Bratislava, pri osobnom doručení kancelária tajomníčky
školy
Označenie ponúk: „súťaž – neotvárať – služby vo VO“
Lehota na predkladanie ponúk: Ponuky požadujeme
doručiť verejnému obstarávateľovi najneskôr do
22.12.2014 do 14:00 hod.
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky viazané:
vyhodnotenie ponúk predpokladáme vykonať najneskôr do
30.06.2015
Ponuky doručené verejnému obstarávateľovi po lehote
uvedenej v bode 6 tejto výzvy nebudú predmetom
skúmania, posudzovania a vyhodnocovania v rámci
zadávania predmetnej zákazky, a budú záujemcom vrátené
neotvorené, pokiaľ bude známa spiatočná adresa.
Ponuky predložené v stanovenej lehote budú archivované
u verejného obstarávateľa, verejný obstarávateľ ich
odosielateľom nevráti a ich obsah a informácie budú
použité výlučne len na výber zmluvného partnera. Cenové
ponuky uchádzačov ani ich časti, verejný obstarávateľ
nepoužije bez súhlasu predkladateľa.
Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky, ktorá nie je
vzhľadom na jej finančný limit definovaná v zákone
o verejnom obstarávaní nadlimitnou zákazkou ani
podlimitnou zákazkou, postupuje tak, aby vynaložené
náklady na obstaranie predmetu zákazky boli primerané
jeho kvalite a cene, všetko v súlade s princípmi verejného
obstarávania a podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom
obstarávaní.
Doklady a dokumenty obsahujúce cenovú ponuku sa
predkladajú v štátnom jazyku, to znamená v slovenskom







V Bratislave 16. 12. 2014

jazyku.
Ak cenová ponuka bude obsahovať dokument v inom ako
slovenskom jazyku, musí byť predložený v cenovej ponuke
aj jeho preklad do slovenského jazyka. Ak sa zistí rozdiel
v obsahu predložených dokladov, rozhodujúci je preklad
v štátnom jazyku. Dokumenty predložené v českom jazyku
nemusia byť preložené do slovenského jazyka.
Verejný obstarávateľ v súlade s §16 ods. 2 zákona
o verejnom obstarávaní určuje, že komunikácia medzi
verejným obstarávateľom a vyzvanými subjektmi
sa
uskutoční písomne prostredníctvom pošty, osobným
doručením, elektronicky alebo ich kombináciou.
Zákazka sa netýka projektu/programu financovaného
z fondov EÚ ani iných fondov.

Mgr. Alena Petáková
riaditeľka školy

