Výzva na predloženie cenovej ponuky
v rámci postupu verejného obstarávania podľa § 117 – zadávanie zákaziek s nízkymi
hodnotami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
Zastúpený: Mgr. Miroslava Hanková
IČO: 00160318
DIČ: 2020530688
Sídlo organizácie: Námestie SNP 9, 921 26 Piešťany
Tel: 033/ 7989333
e-mail: riaditel@gypy.sk
2. Predmet zákazky:
Stavebné práce – výmena nevyhovujúceho osvetlenia a elektroinštalácie
3. Opis predmetu zákazky:
Premetom zadania je odstránenie havarijného stavu osvetlenia v starej budove školy
a jeho výmena za účinnejšie a hospodárnejšie LED svietidlá, ktoré budú pre daný účel
vyhovovať aj po stránke farby svetla a farebného podania v súlade s požiadavkami
noriem STN EN 12454-1, STN EN 12193, STN EN 62262.
Svietidlá v telocvični musia mať odolnosť voči mechanickému poškodeniu min. IK8.
Svietidlá v suteréne musia mať krytie IP 65.
Zákazka zahŕňa demontáž a ekologickú likvidáciu starého osvetlenia, dodávku
a montáž nových svietidiel, pričom je uchádzač povinný zabezpečiť si vlastné
technické pomôcky a náradie. Zákazka pozostáva z elektroinštalačných, stavebných
a maliarskych prác, jednotlivé časti zákazky nemožno deliť.
a.
-

Elektroinštalačné práce pozostávajú z:
demontáž jestvujúcich svietidiel v starej telocvični a v triedach,
výmena elektroinštalácie v priestoroch starej telocvični,
dodávka a montáž nových LED svietidiel,
výmena vypínačov
odskúšanie a uvedenie do prevádzky,
prevedenie kontrolného merania v nočných hodinách za účasti objednávateľa, kde
kontrolné meranie má preveriť, či je dosiahnutá predpísaná intenzita osvetlenia
vykonanie revíznych skúšok dodanie revíznej správy,
ekologická likvidácia vzniknutého odpadu s doložením dokladu o likvidácii.

b. Stavebné práce pozostávajú z :
- vysekanie otvorov a vyspravenie po demontáži a montáži elektroinštalácie v starej
telocvični,
- stavebné opravy a úpravy spojené s výmenou osvetlenia a vypínačoch v telocvični
a v triedach,
- uvedenie priestorov do pôvodného stavu
- odstránenie vzniknutej stavebnej sute.

c.
-

Maliarske práce pozostávajú z:
dodanie materiálu potrebného na vymaľovanie stropov,
zakrytie priestorov pred maľovaním,
vymaľovanie stropov po demontáži stávajúceho osvetlenia.

Bližšia špecifikácia - výkaz výmer je uvedený v prílohe výzvy na predloženie cenovej
ponuky.
Obhliadka miesta realizácie sa odporúča a je možné ju uskutočniť po telefonickom
dohovore v čase od 8.00 – 14.00 hod v pracovní dni. Kontaktná osoba podľa bodu 1.
4. Miesto a termín poskytnutia služby:
Miesto: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
Termín dodania služby: do 27.3.2017
5. Komplexnosť dodávky:
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.
6. Predpokladaná hodnota zákazky: do 56 434,78 - eur s DPH
7. Lehota na predkladanie ponúk:
Do 16.1.2017 do 12.00 hod. na sekretariát Gymnázia Pierra de Coubertina, Námestie
SNP 9, Piešťany v zalepenej obálke s heslom: Osvetlenie - súťaž – „NEOTVÁRAŤ“.
8. Otváranie obálok s ponukami:
Dňa 16.1.2017 o 13.00 hod. na adrese Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie
SNP 9, Piešťany.
9. Podmienky financovania predmetu zákazky:
Predmet obstarávania bude financovaný z prostriedkov rozpočtu verejného
obstarávateľa, verejný obstarávateľ neposkytuje zálohové platby, splatnosť faktúr do
30 dní od doručenia faktúry objednávateľovi.
10. Podmienky účasti uchádzačov:
Osobné postavenie uchádzačov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do
profesijného alebo obchodného registra
Informácie a formálnej náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti:
Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v §
34, podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
11. Ďalšie požiadavky na obsah ponuky:
 samostatný list, na ktorom je uvedený názov alebo obchodné meno, adresa alebo sídlo
uchádzača a návrh na plnenie stanoveného kritéria,
 všetky doklady musia byť predložené v štátnom jazyku. Cenová ponuka a návrh na
plnenie stanoveného kritéria musia byť podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača.

12. Kritéria na hodnotenie ponúk:
najnižšia celková cena za predmet zákazky v Eur s DPH
(ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie to v ponuke)
13. Ďalšie informácie:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky aj
vtedy, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie. Verejný
obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak nebudú
zodpovedať finančným možnostiam verejného obstarávateľa. Pre všetky prípadné
požiadavky uvedené v tejto výzve – súťažných podkladoch, ktoré sa viažu na
konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, krajinu platí, že boli uvedené za
účelom dostatočne presného a zrozumiteľného opisu predmetu zákazky a v ponuke
môžu byť predložené tieto alebo ekvivalentné.
Prílohy: Výkaz výmer

Mgr. Miroslava Hanková
riaditeľka školy

