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 Slovenská technická univerzita v Bratislave
Poštová adresa
Vazovova 5
Mesto
Bratislava 1
PSČ
812 43
IČO
00397687
Kontaktná osoba
Karavasilev Marin
tel. č.
+421918664064
fax
+421
e. mail
marin.milkov.karavasilev@stuba.sk
adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): www.stuba.sk

2.

Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa
„Kladenie podláh a dlažbových krytín“

3.

Druh zákazky: Zákazka na poskytnutie stavebných prác

4.

Hlavné miesto uskutočnenia stavby:
- ŠD Mladá garda, Račianska 103, 831 02 Bratislava,

5.

Výsledok verejného obstarávania
Zmluva o dielo uzatvorená podľa ustanovenia § 631 a nasl.Občianského zákonníka a § 536
a nasl. Obchodného zákonníka.

6.

Stručný opis zákazky
Oprava podláh v ubytovacích bunkách H 102 1/2 až H 107 1/2, H 402 1/2 až H 408 1/2,
H101/1,H 108/1, H 201/1, H 301/1, H 401/1, I 101 1/2 až I 104 1/2. Demontáž a likvidácia
starých parkiet, vyrovnanie podlahy poterom, tepelná izolácia, položenie novej plávajúcej
podlahy o celkovej výmere 456,38 m2
Spoločný slovník obstarávania (CPV) 45432100-5

7.

Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH 19 850,-

8.

Trvanie zmluvy v mesiacoch: 4

9.

Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania:
Predmet zákazky bude financovaný zo štátneho rozpočtu .

10.

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 poskytovať stavebné práce.
Osobné postavenie preukazuje každý záujemca, ktorý predloží ponuku.
Odôvodnenie požiadavky
Verejný obstarávateľ stanovil požiadavku primerane predpokladanej
zákazky, v súlade so svojimi požiadavkami a platnou legislatívou.

hodnote

Uchádzač predloží doklady podľa tohto bodu výzvy. Ak uchádzač nesplní
požiadavku podľa tohto bodu výzvy na predkladanie ponúk, bude z verejného
obstarávania vylúčený.
11.Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena uvedená v eurách bez DPH
12. Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ
711/1/2013
13. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa
Dátum a čas: 26.06.2013 do 15,00 hod.
14. Miesto na predloženie ponúk
Študentský domov Mladá Garda, Račianska 103, 831 02 Bratislava
15. Obsah ponuky
15.1 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/cenová ponuka a doklad o oprávnení
poskytovať stavebné práce/.
15.2Návrh na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na hodnotenie
ponúk
16. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky
Štátny jazyk, slovenský jazyk.
17.Ďalšie informácie
Bližšie informácie u p.Karavasileva vedúceho technického úseku ŠD Mladá Garda
Tel. 0918664064
18. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk
19.06.2013

