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

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

Číslo spisu : I-R/98/02/2015

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 , Ing. Ján Kováč
Telefón: 0911474004, 02/59209114, 02/59209132,
E-mail: peter.holoskaprba.sk
Internetová adresa: www.iprba.sk

3. Názov predmetu zákazky:
3.1 Schránkový modul na kľúče
3.2 Špecifikácia je uvedená v bode 6 výzvy na predloženie ponúk
3.3 Súčasťou dodávky sú príslušné atesty, návod a zaučenie na obsluhu,

4 Druh zákazky
4.1 tovar

5. Miesto dodania/poskytnutia predmetu zákazky:
5.1 Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím, Mokrohájska 1, Bratislava

6. Stručný

opis zákazky

6.1 Mechanický schránkový modul na kľúče s kapacitou 100 schránok – 1 kus
6.1.1 Mechanický schránkový modul na kľúče – 100 schránok
6.1.2 zavesenie na stenu
6.1.3 Centrálne otváranie spredu
6.1.4 Farebné prevedenie – prírodný elox
6.1.5 vonkajšie rozmery : 1159 x 883,5 x 200 mm ( v x š x h)
6.1.6 Rozmery schránky : 98x70x187 mm ( v x š x h)
6.1.7 Voliteľná vnútorná výbava : plastová krabička, pečiatka ( cylindrický zámok)
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6.2 Plastová krabička ( plastelínova pečať) – cena za kus a cena spolu za 100 kusov
6.3 Platová krabička na klúče ( cylindrický zámok- cena za kus a cena spolu za 100 kusov
6.3 Doprava a montáž s odskúšaním funkčnosti

7. Spoločný slovník obstarávania (CPV)
7.1 Kód KP : 36.14.11

8. Celkové množstvo alebo rozsah
8.1 Dodávka a montáž – 1 kus

9. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
9.1 Predpokladaná cena do : 5 000,- EUR bez DPH

10. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
10.1 Do 30.05.2015

11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
11.1 Najnižšia cena

12. Použije sa elektronická aukcia
12.1 : Nie

13. Podmienky účasti - obsah ponuky
13.1 Cenová ponuka
13.2 Priebežná lehota dodania predmetu obstarávania od termínu podpisu kúpnej zmluvy.
13.1 Foto výpisu z OR alebo živnostenského listu na predmet obstarávania

Ponuku je potrebné doručiť:
- v elektronickej podobe (e-mail) ma adresu kontaktnej osoby, uvedenej v bode 2.
- poštou na adresu obstarávateľa
- osobne do podateľne pošty na adrese obstarávateľa

14. Lehota, miesto a spôsob predkladania ponúk
14.1 Do : 30.03.2015 do : 12,00 hod. hod.

15. Doplňujúce informácie
15.1 Komunikáciu s obstarávateľom k predmetu obstarávania možno vykonávať e-malom s
kontaktnou osobou uvedenou v bode 2.
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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: -

V Bratislave dňa 26.02.2015

PhDr. Dušan P i š e l
riaditeľ

