Výzva na predloženie cenovej ponuky
na stavebné práce: „Oprava a úprava kancelárií“
( zákazka – postup podľa §9 ods. 9 Zákona o verejnom obstarávaní)
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
IČO:
308 44 878
DIČ:
2020815665
Sídlo:
Priemyselná 2, 824 73 Bratislava,
Miesto výkonu prác: Expozitúra NKÚ SR Trnava, Kollárova 8
Kontaktná osoba: Ing. Ivan Šikula
Email: (ivan.sikula@nku.gov.sk) Tel.: 033/59 836 12
2. Názov predmetu zákazky : Oprava a úprava kancelárií (maľovanie, výmena parkiet
a dverí)
3. Opis predmetu zákazky :
Zatriedenie zákazky podľa CPV : 45442100-8 Maliarske a natieračské práce
45432110-8 Kladenie podláh
45421131-1 Montáž dverí
45421120-1 Montáž prahov
Predmetom zadávanej zákazky je oprava a úprava troch kancelárií: oprava omietky,
vymaľovanie priestorov, montáž laminátových parkiet, výmena dverí.
Špecifikácia:
- obstaranie a montáž laminátových parkiet cca 82 m2
- obstaranie montáž obvodových líšt cca 56 bm
- obstaranie a montáž prahov 3 ks
- penetrovanie cca 212 m2
- presieťkovanie popraskaných stien cca 85 m2
- vystierkovanie stien cca 85,6 m2
- vyspravovanie stien a vymaľovanie troch kancelárií cca 212 m² na bielo
- náter zárubní
- náter kovových dvojdielnych dverí 1 ks
- dodanie a montáž dverí, štítkov, kľučiek a zámkov (po 2 ks)
3. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:
Predpokladaná celková hodnota zákazky za predmet obstarania v zmysle §9 ods. 9 uvedeného
zákona je < 6.000,- EUR.
4. Miesto a lehota predkladania ponuky
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, Priemyselná 2, 824 73 Bratislava
Lehota na predloženie ponúk: do 7. 4. 2014 do 10,oo hod.

Ponuky doručiť v elektronickej podobe na vyššie uvedenú e-mailovú adresu alebo v písomnej
forme na adresu expozitúry NKÚ SR Trnava v lehote na predkladanie ponúk v zalepenej
obálke označenej „NEOTVÁRAŤ“ Cenová ponuka – Oprava a úprava kancelárií.

5. Miesto a lehota plnenia
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, Expozitúra Trnava, Kollárova 8, 917 01
Trnava.
Lehota plnenia: v časovom rozpätí od 08.4.2014 do 30.4.2014. Výsledkom verejného
obstarávania bude objednávka (zmluva) na vykonanie stavebných prác.
Platba za vykonané práce bude realizovaná na základe vystavenia faktúry po prevzatí riadne
vykonaných prác. Jej splatnosť bude 14 dní od doručenia faktúry.
6. Podmienky účasti
Doklad o oprávnení podnikať, predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na dodanie
požadovaného predmetu zákazky.
7. Kritérium na vyhodnotenie ponúk :
Najnižšia cena. V tomto kritériu sa bude hodnotiť celková cena predmetu zákazky bez DPH.
V cene musia byť zahrnuté všetky náklady.
Všetci uchádzači budú oboznámení s vyhodnotením ponúk.
Záručná dobu na realizované práce požadujeme minimálne 24 mesiacov.

Bratislava, 04.04.2014
Ing. Zdenko Kováč
generálny riaditeľ
sekcie ekonomiky a informatiky

