08157 - WYP
Vestník č. 134/2012 - 13.7.2012
Druh zákazky: Stavebné práce.

ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)
Úradný názov: Gymnázium M. R. Štefánika
IČO: 00160971
Poštová adresa: Nám. L. Novomeského 4
PSČ: 04224
Mesto/obec: Košice
Štát: Slovenská republika
Kontaktné miesto (miesta): Gymnázium M. R. Štefánika, Nám. L. Novomeského 4, 042 24
Košice
Kontaktná osoba: Mgr. Ivana Antoniová
Telefón: +421 556227383
E-mail: antoniova@gmrske.sk; semanova@gmrske.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.gmrske.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.gmrske.sk
Ďalšie informácie možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach).
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste
(miestach).
Ponuky budú doručené na: už uvedenú adresu a kontaktné miesto.
I.2. Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
I.2.1.
Organizácia riadená verejným právom
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona:
§ 6 ods. 1 písm. d).
I.1.

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.1.
II.1.1.
II.1.2.
a)
b)
c)

II.1.3.

II.1.4.

Opis
Názov zákazky
Opravy podláh a schodísk v objekte Gymnázia M. R. Štefánika
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo
poskytovania služieb
a) Stavebné práce.
Stavebné práce
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác: Košice
Tovary
Služby
NUTS kód:
SK042.
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky je oprava podláh v budove gymnázia na 1., 2. a 3. poschodí, v spoločných
hlavných chodbách v šatniach telocvične. V rámci plnenia zákazky bude vykonaná demontáž
existujúcich PVC podlahových krytín a pôvodného lepidla, demontáž existujúcej keramickej
dlažby a soklov v šatniach, zhotovenie liatej polyuretánovej podlahy na chodbách, zhotovenie
liatej podlahy na schodiskách, očistenie a syntetický náter oceľových častí schodísk
vrátane zábradlia.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)

Hlavný predmet
Hlavný slovník: 45214220-8.
II.2. Množstvo alebo rozsah zákazky
II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah
II.2.2 Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:
Hodnota: 108819,7900 EUR
II.3. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie: v mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .
Hodnota: 3

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A
TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1. Podmienky účasti
III.1.1. Osobné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
Uchádzač musí predložiť doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce v zmysle §26 ods.
2, písm. e) zákona o verejnom obstarávaní.
III.1.2. Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
nestanovuje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov (ak je to uplatniteľné): nestanovuje sa
III.1.3. Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
§28 ods. 1 písm. b) zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich pät rokov
(2007 - 2011) doplneným potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením
cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podla obchodných
podmienok, ak odberateľom 1. bol verejný obstarávatel podla tohto zákona, dôkaz o plnení
potvrdí tento verejný obstarávateľ, 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení
potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich
uskutočnení.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov (ak je to uplatniteľné): Verejný obstarávateľ
požaduje aby uchádzač dokladmi predloženými podľa bodu III.1.3 preukázal, že
za predchádzajúcich päť rokov (2007 - 2011) vykonával stavebné práce rovnakého alebo
podobného druhu ako je predmet zákazky (liate podlahy) v celkovom finančnom objeme
aspoň 100 000,- €.
III.1.4. Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská
Nie.

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.
IV.1.1.
IV.1.2.
IV.2.
IV.2.1.
IV.2.2.

IV.2.3.

Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena.
Použije sa elektronická aukcia
Nie.
Administratívne informácie
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum: 23. 7. 2012. Čas: 10.00 h.
Úhrada za súťažné podklady: Áno.
Cena: 10,0000 Mena: EUR
Podmienky a spôsob úhrady: Bezhotovostným prevodom na účet verejného obstarávateľa:
7000108339/8180, variabilný symbol IČO záujemcu
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum: 2. 8. 2012. Čas: 08.30 h.

IV.2.4. Podmienky otvárania ponúk
Dátum: 2. 8. 2012. Čas: 09.00 h.
Miesto: Gymnázium M. R. Štefánika, Nám. L. Novomeského 4, 042 24 Košice
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť
uchádzači, ktorí predložili ponuku alebo ich štatutárni zástupcovia alebo nimi písomne
poverené osoby. Zástupca uchádzača, prítomný na otváraní ponúk sa preukáže dokladom
totožnosti alebo iným ekvivalentným dokladom a dokumentom z ktorého vyplýva, že osoba je
uchádzačom alebo štatutárnym zástupcom uchádzača. Uchádzačom písomne poverená osoba
sa preukáže dokladom totožnosti alebo iným ekvivalentným dokladom, písomným poverením
a dokumentom z ktorého vyplýva, že osoba, ktorá podpísala poverenie je štatutárnym
zástupcom uchádzača resp. uchádzačom, ktorý predložil ponuku.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Nie.
VI.2. Ďalšie informácie
Dátum odoslania tejto výzvy
VI.3.
12. 7. 2012
VI.1.

