Výzva na predloženie ponuky na dodanie stavebných prác - „Oprava podláh Expozitúra
Košice“
(zákazka s nízkou hodnotou podľa §102 zákona o verejnom obstarávaní)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Podľa §6 ods. 1 písm. a) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene
právnych predpisov v znení neskorších predpisov.
Názov: Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
IČO:
308 44 878
Sídlo:
Priemyselná 2, 824 73 Bratislava
Kontaktné osoby:
Ing. Pavel Bordáč, pavel.bordac@nku.gov.sk, tel.: 0918 765 116

Ing. Vladimír Tóth, vladimir.toth@nku.gov.sk, tel.: 0918 7651 35
2. Predmet zadávania zákazky
Identifikácia a opis predmetu obstarávania: Oprava podláh formou výmeny súčasných
opotrebovaných podlahových krytín – koberce, PVC za dodávku a montáž laminátovej
plávajúcej podlahy. Vyžaduje sa odstránenie súčasných krytín, ich ekologická
likvidácia, vyspravenie podkladov, položenie parozábrany a vyrovnávacej podložky
mirelon (resp. obdobnej) hrúbky min. 3mm, položenie plávajúcej podlahy hr. min.
7mm (prevedenie do kancelárskych priestorov), olištovanie, vrátane doplnkového
materiálu, osadenie nových prahov podľa potreby. Celková plocha cca 180m2, počet
miestností 12. Termín realizácie prác: 48. – 49. Týždeň 2011. Miesto realizácie prác:
Expozitúra NKÚ SR Košice, Komenského 59, Košice.
3. Druh zákazky a predpokladaná hodnota
Druh zákazky: zákazka s nízkou hodnotou
Predpokladaná hodnota zákazky: Predpokladaná celková hodnota zákazky za predmet
obstarania je cca 3.000,- EUR s DPH.
4. Miesto a lehota predkladania ponuky
Miesto predkladania ponuky: Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky,
Priemyselná 2, 824 73 Bratislava
Doručiť ponuky je možné poštou alebo osobne v zalepenej obálke s názvom „Súťaž –
podlahy Košice“, s označením „Neotvárať“, s uvedením identifikácie uchádzača v ľavom
hornom rohu obálky (meno/obchodný názov, bydlisko/sídlo)).
Lehota na predkladanie ponuky: 15.11.2011 do 9,oo hod. doručiť na adresu verejného
obstarávateľ alebo predložiť osobne do podateľne (v čase 8,30 – 13,30 hod. v sídle
verejného obstarávateľa).

5. Miesto a lehota na vysvetlenie výzvy
Miesto vysvetlenia oznámenia a miesto na podanie žiadosti o vysvetlenie:
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, Priemyselná 2, 824 73 Bratislava, príp. email: pavel.bordac@nku.gov.sk, vladimir.toth@nku.gov.sk
Lehota na podanie žiadosti: do 10.11.2011, do 9,oo hod.
6. Lehota počas ktorej nie je možné odvolať ponuku
Lehota viazanosti ponuky je do 15.12.2011
7. Podmienky účasti
Uvedenie min. 3 referenčných zákaziek obdobného charakteru s kontaktom na ich
overenie.
8. Obsah ponuky
a. Identifikácia uchádzača (meno/názov, bydlisko/sídlo uchádzača, predmet činnosti,
kontakt), fotokópia ŽL alebo výpisu z OR.
b. Písomný a uchádzačom podpísaný referenčný list podľa bodu 7.
c. Cenová kalkulácia - položkovitá na 1m2 – vrátane DPH, cena celkom za zákazku
s DPH.
9. Obchodné podmienky
Výsledkom obstarania bude uzatvorená zmluva o dielo s uvedením dodacích
podmienok, ceny, záruky na dodané stavebné práce v kvalite zodpovedajúcej
vyhotoveniu pre kancelárske a spoločné manipulačné priestory. Fakturované budú
skutočne vykonané práce podľa ich výmery, prevzaté a podpísané verejným
obstarávateľom. Odporúča sa pred podaním ponuky obhliadka na mieste v termíne
dohodnutom s kontaktnou osobou. Realizácia prác je možná aj počas dní pracovného
voľna.
10. Náhrada za vypracovanie ponuky
Za vypracovanie ponuky na dodanie predmetu zákazky nie je možné požadovať
náhradu, náklady znáša uchádzač.
11. Vyhodnotenie ponúk
Verejný obstarávateľ vyhodnotí predložené ponuky podľa nasledovného kritéria
a následných pravidiel jeho uplatnenia:
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk a zostavenie poradia je ponúknutá cena
predmetu obstarania za 1m2 v EUR, t.j. vrátane DPH.
Bratislava, 3.11.2011
Ing. Zdenko Kováč
generálny riaditeľ sekcie predsedu

