Výzva na predloženie cenovej ponuky na úpravu zasadačky Expozitúry NKÚ SR Prešov.
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, Priemyselná 2, 824 73 Bratislava, ako
verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene právnych predpisov v znení neskorších predpisov, touto výzvou oslovuje záujemcov na
predloženie záväznej cenovej ponuky – úpravu miestnosti 018 užívanej Expozitúrou NKÚ SR
Prešov na adrese Námestie mieru č. 3, 081 92 Prešov (zákazka s nízkou hodnotou podľa § 102
zákona o verejnom obstarávaní).
Špecifikácia požadovaných stavebných prác:

1. elektroinštalačné práce (4 ks svietidiel, 11 zásuviek 230V, prípojka do LAN siete,
VGA zásuvka - prípojka na dataprojektor)
2. dodávka a montáž vzduchotechnického zariadenia s príslušenstvom (klimatizačné
zariadenie chladenie/vykurovanie a vetranie s kapacitou cca 110m³)
3. zníženie stropu – nový kazetový, resp. sadrokartónový podhľad o výmere 39 m2
4. výmena dreveného okna za plastové s rozmermi: šírka 1100 mm, výška 600 mm –
vonkajšia strana sivá, otváranie bočné + výklopné
5. Oprava omietky pod maľbu + vymaľovanie stien bielou farbou, natretie zárubne
6. Výmena dverí s ¾ sklenou výplňou s rozmermi: šírka 800 mm, výška 1 970 mm
7. Zhotovenie laminátovej podlahy cca 39 m2 s podložkou a lištami
8. Záručná doba bežná na stavebné práce
Požadovaný termín dodávky: do 3 týždov od podpisu zmluvy.
Informácie týkajúce sa kritérií na vyhodnotenie ponúk:
1. najnižšia cenová ponuka – obstarávacia cena s DPH
Spracovanie a predloženie ponuky:
Presné položkovité uvedenie prác a použitého materiálu – zariadení (rozpočet stavebných prác)
v zmysle výzvy a celkovej ceny prác bez DPH a s DPH. Pred spracovaním ponuky je nutná
obhliadka na mieste.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť zmluvu so žiadnym uchádzačom v prípade,
ak nebudú splnené podmienky špecifikácie alebo finančného krytia obstarania.
Lehota na predloženie ponuky:
Najneskôr 15.03.2011, do 10,oo hod. – ponuka musí byť doručená do tohto termínu poštou alebo
odovzdaná osobne v podateľni NKÚ SR, Priemyselná 2, 824 73 Bratislava alebo na sekretariáte
riaditeľky Expozitúry NKÚ SR Prešov, Námestie mieru č. 3,081 92 Prešov.
Ponuka musí byť doručená v zalepenej obálke s označením mena/názvu firmy a adresou
bydliska/sídla (v ľavom hornom rohu), so zreteľným nápisom „Ponuka – 018 – neotvárať“.
Kontaktná osoba pre konzultácie, doplňujúce informácie a dohodnutie termínu obhliadky na
mieste: Ing. Pavel Bordáč, NKÚ SR, Priemyselná 2, Bratislava, tel. 02/50114509, 0918 765 116,
e-mail: pavel.bordac@nku.gov.sk, Ing. Mária Pažická, NKÚ SR, expozitúra Prešov, Námestie
mieru č. 3, 081 92 Prešov, tel. 0918 765 155, 051 7082441, e-mail: maria.pazicka@nku.gov.sk.
Bratislava, 28.02.2011
Ing. Zdenko Kováč
generálny riaditeľ sekcie predsedu

