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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

V rámci prieskumu trhu postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov

1. Identifikácia verejného obstarávateľa v zmysle § 7 ods. 1 písm. d)ZVO
Názov:Gymnázium
Sídlo: Trebišovská 12, 040 11 Košice
IČO: 00398900
DIČ: 2020951933
Tel/Fax: 055/6424950
E-mail: skola@gt12.sk
Štatutárny zástupca: Mgr. Jana Šalagovičová, riaditeľka školy

2. Názov zákazky
„ Dezinfekcia priestorov školy“

3. Miesto dodania služby
Gymnázium, Trebišovská 12, 040 11 Košice

4. Predmet zákazky
Predmetom zákazky v dobe epidémie COVID – 19 je vykonanie dezinfekcie
priestorov školy s dlhotrvajúcim a preventívnym účinkom. Stručný opis a špecifikácia
zákazky je popísaná v prílohe č. 2 Rozsah a špecifikácia zákazky.

5. Druh zákazky
Zákazka na poskytnutie služby.

6. Typ zmluvy
Rámcová dohoda

7. Trvanie zmluvy alebo lehota
dodania Podľa zmluvných podmienok

8. Podmienky účasti, obsah ponuk
Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa
podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní alebo
ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom
obstarávaní. Ustanovenie § 11 zákona o verejnom obstarávaní týmto nie je dotknuté.
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Verejného obstarávania sa teda môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto
podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:
- § 32 ods.1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení

neskorších predpisov a to, že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné
práce alebo poskytovať službu, ktoré sú predmetom zákazky.
Splnenie podmienky účasti preukazuje uchádzač v čase predkladania ponuky
čestným vyhlásením, ktoré je súčasťou formulára „Návrh na plnenie kritéria –
vzor“. Verejný obstarávateľ splnenie podmienky účasti overuje prostredníctvom
informačných systémov verejnej správy.

- § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení
neskorších predpisov a to, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní
potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla,
miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Splnenie podmienky účasti preukazuje
uchádzač v čase predkladania ponuky čestným vyhlásením, ktoré je súčasťou
formulára „Návrh na plnenie kritéria – vzor“.

9. Obsah ponuky
Ponuka uchádzača musí byť podpísaná uchádzačom, štatutárnym orgánom uchádzača,
alebo oprávnenou osobou za uchádzača a musí obsahovať:
- Návrh na plnenie kritéria (príloha č. 1 výzvy), podpísaný oprávnenou osobou

uchádzača, obsahujúci čestné vyhlásenie podľa bodu 8. tejto výzvy.

10. Lehota, miesto a spôsob predkladania ponuky
Lehota na predkladanie cenovej ponuky je do: 09.12.2020 do 13:00 hod.,
pričom rozhodujúci je termín doručenia, nie termín podania na pošte. Ponuky sa
predkladajú v slovenskom jazyku.
Ponuku je potrebné doručiť prostredníctvom elektronickej pošty na adresu
jana.menova@gt12.sk, pošty, alebo osobne na adresu verejného
obstarávateľa
v lehote na predkladanie ponúk v zalepenej obálke, na ktorej musí byť uvedené:
- názov a adresa verejného obstarávateľa,
- obchodné meno a adresa uchádzača,
- heslo „Dezinfekcia priestorov školy“,
- NEOTVÁRAŤ
Ponuka doručená po lehote na predkladanie ponúk sa vráti uchádzačovi neotvorená.

11. Kritérium na vyhodnotenie ponúk a spôsob vyhodnotenia ponúk
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH
za dodanie predmetu zákazky podľa požiadaviek uvedených v tejto výzve, uvedená
v ponuke uchádzača ako „návrh na plnenie kritéria“.
Verejný obstarávateľ zostaví poradie ponúk predložených hospodárskymi subjektmi
podľa hodnoty navrhovanej celkovej ceny za predmet zákazky – kritéria na
vyhodnotenie ponúk, od najnižšej (s DPH) po najvyššiu ponúkanú cenu.
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Ponuka s najnižšou celkovou cenou za predmet zákazky s DPH bude úspešná a
umiestnená na 1. mieste, ostatné ponuky budú zoradené zostupným poradím na
základe predloženej cenovej ponuky.
Verejný obstarávateľ u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí
úspešnosti na základe vyhodnotenia kritéria - najnižšej celkovej ceny za predmet
zákazky s DPH, vyhodnotí splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet
zákazky. V prípade ak dôjde k vylúčeniu uchádzača, vyhodnotí následne splnenie
podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača, ktorý
sa umiestnil na prvom mieste v novo zostavenom poradí.

12. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk
Všetkým uchádzačom, ktorí predložia ponuku, bude zaslané oznámenie o výsledku
vyhodnotenia ponúk elektronickou formou komunikácie – emailom.

V Košiciach dňa 04.12.2020

Mgr. Jana Šalgovičová
riaditeľka školy, v.r.

Príloha č. 1: Návrh na plnenie kritérií
Príloha č. 2: Rozsah a špecifikácia predmetu zákazky
Príloha č. 3: ČV ku konfliktu záujmov


