Výzva
na predkladanie ponúk
zákazky s nízkou hodnotou v súlade s § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon v platnom znení“)

1.

Verejný obstarávateľ
Poštová adresa
Mesto
PSČ
IČO
Kontaktná osoba
tel. č.
fax
e. mail

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vazovova 5
Bratislava 1
812 43
00397687
Foltínová Andrea
+421 905499255
andrea.foltinova stuba.sk

adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): www.stuba.sk

2.

Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa
„ Oprava vrátnice vestibulu ŠD “

3.

Druh zákazky:
Zákazka na uskutočnenie stavebných prác
Hlavné miesto uskutočnenia stavby:
Študentský domov Dobrovičova 14, 811 09 Bratislava

4.
5.

Výsledok verejného obstarávania
Uzatvorenie Zmluvy o dielo v zmysle § 631 a nasl. Občianského zákonníka a § 536
a nasl. Obchodného zákonníka

6.

Stručný opis zákazky
Demontáž a likvidácia dlažby, položenie novej dlažby, sádrokartonový podhľad
s následnou elektroinštaláciou a svietidlami, celková oprava a úprava stien vestibulu
a schodišťa do I. medziposchodia
Spoločný slovník obstarávania (CPV) 45212412-7
Hlavný predmet zákazky: stavebné práce na objektoch ubytovní
Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH do 20 000,- €

8.

Trvanie zmluvy v mesiacoch: 2

9.
10.

Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania: Predmet zákazky bude
financovaný z prostriedkov UZ ŠDaJ STU v Bratislave.
Podmienky účasti
10.1 Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti:
Uchádzač musí spĺňať
podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia
uvedené v § 26 ods. 1 písm. f) zákona v platnom znení . Ich splnenie uchádzač
preukáže predložením dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné
práce alebo poskytovať službu. Osobné postavenie preukazuje každý záujemca,
ktorý predloží ponuku.
Odôvodnenie požiadavky
Verejný obstarávateľ stanovil požiadavku primerane predpokladanej hodnote
zákazky, v súlade so svojimi požiadavkami a platnou legislatívou.
Uchádzač predloží doklady podľa tohto bodu výzvy. Ak uchádzač nesplní
požiadavku podľa tohto bodu ponúk, bude z verejného
obstarávania vylúčený.
11.Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena uvedená v eurách bez DPH a vrátane DPH
13. Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ
761/87/2012
14. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa
Dátum a čas: 28.9.2012 do 11:00 hod.
15. Miesto na predloženie ponúk
Prevádzkový úsek ŠD Dobrovičova č.14, 811 09 Bratislava
16. Obsah ponuky
16.1 Ponuka musí obsahovať nasledovné doklady a dokumenty v listinnej podobe:
- doklady a dokumenty, ktorým uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti
podľa bodu 10. tejto výzvy na predkladanie ponúk.
- cenovú ponuku podľa prílohy č.1 tejto Výzvy
17. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky
Štátny jazyk, slovenský jazyk.
18. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk
24.9.2012
19. Dátum zverejnenia výzvy na webovom sídle verejného obstarávateľa 21.9.2012

V Bratislave, dňa 21.9.2012
Andrea Foltínová
riaditeľka ŠD Dobrovičova

Príloha č. 13: Záznam z prieskumu trhu

Záznam z prieskumu trhu pri zákazke s nízkou hodnotou
(v prípade, že zákazka je financovaná zo štrukturálnych fondov EU a iných obdobných zdrojov )

1.Názov zákazky: .......................................................................................................................
2.Predmet zákazky:....................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
3.CPV (spoločný slovník obstarávania): .................................................................................
4.Spôsob vykonania prieskumu:
4.1 zjednodušená výzva na predloženie ponúk zaslaná dňa...................................
(iný spôsob, ktorý je administrovaný a preukázateľný)

4.2 lehota na predkladanie ponúk (najmenej 5 pracovných dní odo dňa zaslania výzvy na predloženie
ponúk).......
4.3 otváranie ponúk...................
4.4 Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Tabuľka č.1: Oslovení záujemcovia (verejný obstarávateľ osloví v listinnej podobe najmenej troch záujemcov)
P. č.

Dodávateľ/poskytovateľ/zhotoviteľ
(obchodné meno, adresa sídla alebo
miesta podnikania)

Kontaktná osoba
Tel. číslo / email

Spôsob oslovenia

Dátum a poznámka

1.
2.
3.

Tabuľka č.2:Uchádzači, ktorí predložili ponuky v listinnej podobe v lehote na predkladanie ponúk
P. č.

Dodávateľ/poskytovateľ/zhotoviteľ
(obchodné meno, adresa sídla alebo
miesta podnikania)

Kontaktná osoba
Tel. číslo / email

Návrh na plnenie kritéria
v EUR bez DPH

Návrh na
plnenie
kritéria
v EUR
vrátane DPH

Poradie

1.
2.
3.

5.Vybraný dodávateľ/poskytovateľ/zhotoviteľ(názov a adresa sídla) :
......................................................................................................................................................
.
6. Konečná zmluvná cena: ....................................................EUR vrátane DPH (ak úspešný
uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie sa cena v EUR bez DPH).
7. Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti (napr. doklad o oprávnení dodávať
tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu)
a) výpis z obchodného registra
b) živnostenské oprávnenie
c) iné oprávnenie (uviesť)
8. Spôsob vzniku záväzku:
a) na základe zmluvy a následnej fakturácie
b) na základe písomnej objednávky a následnej fakturácie
9. Vyhlasujem, že v súvislosti s týmto prieskumom spĺňam zákonné podmienky nestrannosti
a dôvernosti:
zodpovedný zamestnanec (komisia): meno, priezvisko a funkcia

podpis

..............................................................................

.....................................................

...............................................................................

....................................................

................................................................................

....................................................

V Bratislave dňa ...................................
10. Dodržanie postupu vo verejnom obstarávaní overuje v súlade s § 102 zákona
v platnom zmení (vyplní oddelenie verejného obstarávania) :
meno, priezvisko

podpis

........................................................................................

...........................................

V ..................... dňa...................................

Príloha č. 14: Oznámenie o prijatí ponuky

Úspešný uchádzač

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vec
Zaslanie oznámenia o prijatí ponuky

Vybavuje/linka

Bratislava

Verejný obstarávateľ Vašu ponuku, predloženú na predmet zákazky s nízkou
hodnotou .................................................................,v súlade s § 102 zákona č.25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, vyhodnotil ako úspešnú a preto Vám oznamujeme, že Vašu ponuku
prijímame
s nasledovným odôvodnením.
Odôvodnenie

S pozdravom

