Výzva na predloženie cenovej ponuky
na stavebné práce: „Oprava omietky a maľovanie kancelárie “
( 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
Kontaktná osoba: Dana Markošová
Email: (dana.markosova@nku.gov.sk) Tel.: 02/50114508
2. Názov predmetu zákazky :

Oprava omietky a maľovanie kancelárie.

3. Opis predmetu zákazky :
Zatriedenie zákazky podľa CPV : 45442100-8 Maliarske a natieračské práce
Predmetom zadávanej zákazky je oprava omietky a následné vymaľovanie priestorov
kancelárie a demontáž dreveného obkladu :
Špecifikácia:
- Demontáž dreveného obkladu cca 31,24 m², z toho na 1 stene demontáž nábytku na
drevenom obklade.
- Demontáž a uzatvorenie klimatizačnej jednotky, jej opätovné namontovanie
a sfunkčnenie po ukončení prác
- Vyhotovenie, respektíve oprava omietky (zrno 1 hladená ) na stene o rozmeroch
5x2,6 m (13 m²), stena o rozmeroch 7,6x2,6 m (18,24 m²), dorovnanie nerovnosti
s existujúcou omietkou
- Vymaľovanie celej kancelárie cca 51 m² na bielo
- Demontáž 2 radov podhľadov a výmena alebo napojenie koncovej lišty po koniec
steny (vyplnenie medzery, ktorá vznikne demontážou dreveného obkladu ), rozmery :
lišta dĺžky 5m, druhá lišta 7,6 m
3. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:
Predpokladaná celková hodnota zákazky za predmet obstarania v zmysle §9 ods.9 uvedeného
zákona je < 5.000,- EUR.
4. Miesto a lehota predkladania ponuky
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, Priemyselná 2, 824 73 Bratislava
Lehota na predloženie ponúk: do 3. 4. 2014 do 10,oo hod.
Ponuky doručiť v elektronickej podobe na vyššie uvedenú e-mailovú adresu alebo v písomnej
forme na adresu úradu v lehote na predkladanie ponúk v zalepenej obálke označenej
„NEOTVÁRAŤ“ Cenová ponuka - Oprava omietky a maľovanie kancelárie .

5. Miesto a lehota plnenia
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, Priemyselná 2, 824 73 Bratislava
Lehota plnenia: v časovom rozpätí od 14.4.2014 do 27.4.2014 . 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, 31.3.2014
Ing. Zdenko Kováč
generálny riaditeľ
sekcie ekonomiky a informatiky

