Výzva na predloženie ponuky na stavebné práce
(zákazka s nízkou hodnotou podľa § 102 zákona o verejnom obstarávaní )
(Z-002714/2011/1014/BPD)
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 (ďalej len
„zákon o verejnom obstarávaní“)
Názov: Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
IČO: 308 44 878
Sídlo: Priemyselná 2, 824 73 Bratislava
Obec (mesto): Bratislava
PSČ: 824 73 Ulica: Priemyselná
číslo: 2
Kontaktná osoba: Ing. Pavel Bordáč (pavel.bordac@nku.gov.sk)
Telefón: 02/50 114 509
Štát: Slovenská republika
2. Predmetom zadávania zákazky sú stavebné práce pre zákazku:
vzduchotechnika a klimatizácia serverovne.
Identifikácia a opis predmetu obstarávania: Predmetom je vyriešenie
a realizácia
vzduchotechniky
a klimatizácie
miestnosti
serverovne
Najvyššieho kontrolného úradu SR, v sídle verejného obstarávateľa.
Požiadavky na fungovanie vzduchotechniky a klimatizácie:
Zabezpečenie chladenia serverovne s možnosťou využitia chladu vonkajšieho
vzduchu (freecooling) bez zapnutého chladenia kompresorovým okruhom na
úsporu elektrickej energie. V prípade nedosiahnutia požadovanej teploty
v priestore serverovne pomocou chladenia vonkajším vzduchom sa
automaticky zapne kompresorový okruh chladenia. Upravovaný a privádzaný
vzduch musí spĺňať požadované parametre pre priestor serverovne (filtrácia,
teplota, vlhkosť).
Celkový tepelný výkon serverovne je 20 kW, rozmery miestnosti š 3,60m x d
5,40m x v 2,60m.
Chladenie serverovne pracuje v režime 365 dní v roku, 24 hodín denne.
Požadované funkcie požadujeme vyriešiť dvomi samostatnými zariadeniami
s automatickým prepínaním v závislosti na teplote a vlhkosti vzduchu.
3. Podmienky účasti:
Vyžaduje na preukázanie oprávnenia podnikať v oblasti montáže
vzduchotechniky a klimatizácie – platný ŽL, príp. výpis z OR.

4. Dodacie podmienky: realizácia riešenia na základe zmluvy o dielo,
termín plnenia 45 dni od účinnosti zmluvy.
5. Pred spracovaním a doručením ponuky je nutná obhliadka objektu na
mieste po dohode s kontaktnou osobou
6. Lehota na predkladanie ponúk: Ponuku je možné podať do 9.5.2011
do 12.00 hod. (doručiť poštou alebo osobne).
7. Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: do sídla verejného
obstarávateľa - Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky,
Priemyselná 2, 824 73 Bratislava
8. Spôsob označenia a predloženia návrhu na dodanie predmetu
obstarávania:
v
zalepenej
obálke
s označením
„Súťaž
vzduchotechnika“ a „NEOTVÁRAŤ“, v ľavom hornom rohu s označením
názvu/mena a adresy uchádzača.
9. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena.
10. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nevybrať ani jednu
z predložených ponúk z dôvodu stavebných a technických obmedzení,
finančného krytia alebo náročnosti riešenia.
11. Miesto dodania zákazky: Najvyšší kontrolný
republiky, Priemyselná 2, 824 73 Bratislava .
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Slovenskej

Ing. Zdenko Kováč
generálny riaditeľ sekcie predsedu

Bratislava, 21.4.2011

