Výzva na predloženie cenovej ponuky
podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
„oprava výťahov“

1.

Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov: Najvyšší kontrolný úrad SR
IČO: 30844878
Sídlo: Priemyselná 2, 824 73 Bratislava 26
Kontaktná osoba: Ing. Mariana Dudášová
Telefón: 02/50114503
Mobil: 0917/630 176
Elektronická pošta: dana.markosova@nku.gov.sk
Internetová adresa: www.nku.gov.sk

2.

Predmet zákazky
Oprava výťahov

3.

Opis predmetu zákazky
Oprava výťahov – za účelom odstránenia závad uvedených v protokoloch o odbornej prehliadke
výťahov (2 ks)
Popis závad a dáta výťahu (kópie z protokolov o odbornej prehliadke výťahov) sú uvedené
v prílohe tejto výzvy.

4.

Typ zmluva/objednávka
Objednávka

5.

Miesto a termín plnenia predmetu zmluvy
Bratislava, sídlo verejného obstarávateľa uvedené vyššie. Termín do 14 dní od vystavenia
objednávky (najneskôr však do 31. júla 2014).

6.

Predpokladaná hodnota predmetu zákazky
do 4300,-€ bez DPH

7.

Podmienky účasti
Doklad o oprávnení podnikať, predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na dodanie
požadovaného predmetu zákazky.
Cenová ponuka podpísaná oprávnenou osobou uchádzača doručená v lehote na predkladanie
ponúk do sídla NKÚ SR poštou alebo elektronicky.
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8.

Obsah cenovej ponuky
Predložená cenová ponuka musí obsahovať podrobný súpis prác, ktoré je potrebné vykonať,
podrobnú kalkuláciu a tiež celkovú cenu bez DPH za predmet zákazky, t. j. odstránenie závad na
2 výťahoch, cenu s DPH, v prípade, že uchádzač nie je platcom DPH uvedie túto skutočnosť
v predloženej cenovej ponuke.
Súčasťou cenovej ponuky sú aj dokumenty, ktoré sú uvedené v bode 7 tejto výzvy týkajúce sa
podmienok účasti.

9.

Lehota a miesto na predkladanie cenových ponúk
Lehota na predkladanie cenových ponúk do: 2.7.2014 do 12h.
Cenovú ponuku je možné predložiť v papierovej podobe osobne do podateľne NKÚ SR resp.
poštou (adresa Najvyšší kontrolný úrad SR, Priemyselná 2, 824 73 Bratislava -rozhodujúci je
dátum doručenia ponuky) alebo v elektronickej podobe e-mailom na adresu
dana.markosova@nku.gov.sk
Cenovú ponuku predkladajte prosím len jedným spôsobom (buď v papierovej podobe alebo
v elektronickej podobe). Cenovú ponuku označte pojmom „NEOTVÁRAŤ“ – VO – oprava
výťahov.

10.

Kritériá na hodnotenie cenových ponúk
Kritériom na hodnotenie cenových ponúk je najnižšia cena za kompletné odstránenia zistených
závad na 2 výťahoch, uvedených v protokoloch o odbornej prehliadke výťahov (prílohy výzvy).

11.

Oznámenie o výsledku vyhodnotenia cenových ponúk
Bude oznámené všetkým uchádzačom.

12.

Ďalšie informácie:
V prípade potreby je možná osobná obhliadka výťahov v pracovných dňoch a v pracovnej dobe
od 8 h do 14 h. Obhliadku je potrebné si vopred dohodnúť s kontaktnou osobou.

Ing. Zdenko Kováč
generálny riaditeľ
sekcie ekonomiky a informatiky
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Príloha k výzve na opravu výťahov
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