VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
V zákazke vykonávanej v zmysle § 155m ods. 13, v spojitosti s §9 ods. 9
zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
VÝMENA OKIEN V ERGOTERAPEUTICKEJ MIESTNOSTI DSS pre dospelých v
LEHNICIACH

Druh zákazky: Služby
Verejný obstarávateľ:
Úradný názov:

Domov sociálnych služieb pre dospelých

IČO:

31875114

Poštová adresa:

Hlavná č. 588

PSČ:

930 37

Mesto/obec:
Štát:
Kontaktné miesto:

LEHNICE
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Domov sociálnych služieb pre dospelých
930 34 Lehnice, Hlavná č. 588

Kontaktná osoba:

Dr. Tibor Varga – riaditeľ DSS pre dospelých

Telefón:

031/552 68 26

E-mail:

dsslehnice@zupa-tt.sk

Predmet zákazky
1.Názov zákazky:
miestnosti

Výmena okien v ergoterapeutickej
DSS pre dospelých v Lehniciach

2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác súvisiacich
s výmenou okien:
Zákazka na výmenu okien v ergoterapeutickej miestnosti DSS
pre dospelých v Lehniciach zadávaná podľa § 9 ods. 9 a § 155m ods.
zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Miesto poskytovania prác – dodania predmetu zákazky: Lehnice,
Hlavná
č. 588
3. Stručný opis zákazky:
Verejný obstarávateľ vyhlasuje zákazku, predmetom ktorej
je: výmena okien:
jednodielnych o rozmere 900/800 mm v počte 15 ks pevné
okno, jednodielne okno otváracie + sklápacie v počte 14 ks,
parapety vonkajšie 30 m dĺžky, parapety vnútorné 30 m
dĺžky, demontáž a montáž.
Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky
v požadovanom rozsahu, obsahu a kvalite a za podmienok
uvedených v tejto zmluve a jej prílohách. Nie je prípustné rozdelenie
predmetu zákazky.
Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť
v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny
dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči
uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.
4. Celkový rozsah: 5. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:
4.000,-

6. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania

Verejný obstarávateľ požaduje, aby bol riadne zhotovený predmet
zákazky, odovzdaný verejnému obstarávateľovi v termíne do 30 dní odo
dňa, v ktorom nadobudne účinnosť zmluvy medzi verejným
obstarávateľom a úspešným uchádzačom.
7. Podmienky účasti, obsah ponuky
7.1. Uchádzač predloží v ponuke doklad o tom, že je oprávnený poskytovať
práce vo vzťahu k predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač
ponuku.
7.2. Súčasťou ponuky uchádzača teda musí byť:
a) aktuálny doklad o tom, že uchádzač je oprávnený poskytovať práce
vo
vzťahu k predmetu zákazky / originál alebo overená fotokópia/
b/ celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené musia byť
vyhotovené v slovenskom jazyku.
8. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia cena
Verejný obstarávateľ vyberie spomedzi predložených ponúk ako úspešnú
tú ponuku, ktorá splní podmienky určené verejným obstarávateľom a bude
mať najnižšiu cenu celkom za celý predmet obstarávania.. T. z. , že
jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena celkom za celý predmet
obstarávania.
Uchádzačom navrhovaná cena musí byť vyjadrená v Eurách.
Uchádzač navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:
- navrhovaná zmluvná cena bez DPH
- navrhovaná zmluvná cena s DPH
9. Lehota na predkladanie ponúk uplynie:
07. 04. 2014 o 10:00 hod.
Ponuky je potrebné doručiť verejnému obstarávateľovi osobne – počas
prevádzkových hodín verejného obstarávateľa pred uplynutím lehoty na
predkladanie ponúk na adresu:
Domov sociálnych služieb pre dospelých, Hlavná č. 588 – 930 34 LEHNICE

Prevádzkové hodiny verejného obstarávateľa pre potreby tejto súťaže sú:
Pracovné dni: Pondelok – Piatok od 7:00 hod. – 15:00 hod.
10.Podmienky vyhodnotenia ponúk
10.1. Vyhodnotenie ponúk bude neverejné. Uchádzači budú informovaní
o výsledku vyhodnotenia.
10. 2. Verejný obstarávateľ oznámi prijatie ponuky úspešnému
uchádzačovi písomne najneskôr do 11. 04. 2014 .
11. Ďalšie informácie
11.1. Ponuky budú vyhodnotené z hľadiska splnenia požiadaviek
verejného obstarávateľa na predmet zákazky a vylúči ponuky, ktoré
nespĺňajú požiadavky na predmet zákazky uvedené v tejto výzve.
V Lehniciach dňa: 28. 04. 2014

v.r.
..................................................
riaditeľ DSS pre dospelých v.r.

