Príloha č.2 k smernici č.87/19/2013/PTU

Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím
Mokohájska 1, 842 02 Bratislava 4

Výzva na predkladanie cenovej ponuky
(zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní)
1 Názov: Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím
IČO: 603457
Ulica: Mokrohájska 1
Obec (mesto): Bratislava
PSČ: 842 02
2 Kontaktná osoba: Ing. Peter Hološka, Pán Lubomír Pavlovič
Telefón: 0911/474004, 0907112052
E-mail: peter.holoska@iprba.sk, lubomir.pavlovic@iprba.sk
Internetová adresa: www.iprba.sk
3. Názov predmetu zákazky:
3.1 Rekonštrukcia obvodového plášťa s výmenou okien, zámočnícka dielňa“
4 Druh zákazky
4.1 stavebná práca
5. Miesto dodania/poskytnutia predmetu zákazky:
5.1 Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím.
Mokrohájska 1, Bratislava, objekt dielne, zámočnícka dielňa
6. Stručný opis zákazky
6.1 Zhotovenie demontáže existujúcich okien
6.2 Dodáva a montáž nových okien
6.3 Podrobná špecifikácia predmetu obstarania je v prílohe č.1 tejto výzvy
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7. Spoločný slovník obstarávania (CPV)
7.1 45.34.15
8. Celkové množstvo alebo rozsah
8.1 Rozsah je špecifikovaný v prílohe č.1 tejto výzvy
9. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
9.1 do: 24 500,00 EUR bez DPH
10. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
10.1 Obstarávateľ požaduje ukončiť predmet obstarávania a odovzdať do užívania
do : 10.12.2014 za predpokladu podpisu ZoD s úspešným uchádzačom
do : 10.11.2014
11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
11.1 Jediným kritériom je : Najnižšia ponuková cena s DPH

12. Použije sa elektronická aukcia
12.1 Nie
13. Podmienky účasti
13.1 Výpis z Obchodného registra alebo živnostenského listu so zápisom činnosti
podmieňujúcich zhotovenie predmetu obstarávania.
13.2 Ponuku je potrebné doručiť v elektronickej podobe (e-mail) ma adresu
kontaktnej osoby, uvedenej v bode 2. Forma doručenia ponuky:
-

Elektronickou poštou

-

Poštovou zásielkou

-

Osobne do protokolu pošty obstarávateľa

14. Lehota, miesto a spôsob predkladania ponúk
14.1 Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom: 3.11.2014 do : 12.00 hod. hod.
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15. Doplňujúce informácie
15.1 Komunikácia s obstarávateľom je možná písomne, elektronickou poštou.
15.2 Obhliadka predmetu obstarávania je možná denne od 8,00hod do 14,00 hod.
po telefonickom dojednaní s kontaktnou osobou obstarávateľa
16. Ostatné:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za
dodanie predmetu zákazky prevyšuje finančný limit určený verejným obstarávateľom
pre predmet zákazky, alebo neobsahuje všetky podklady uvedené v tejto výzve.
Úspešnému uchádzačovi bude zaslaná objednávka (alebo uzatvorená zmluva) podľa
predloženej cenovej ponuky. Neúspešných uchádzačov verejný obstarávateľ nebude
informovať o výsledku vyhodnotenia ponúk.
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač
bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok
zadávania zákazky.
PRÍLOHY: č.1 Špecifikácia predmetu obstaráania
V Bratislave : 23.10.2014
PhDr. Dušan P i r š e l
riaditeľ

