Výzva
na predloženie ponuky na vykonanie stavebných prác – „Výmena kotlov Exp. 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 (ďalej len „zákon o verejnom
obstarávaní“)
Názov: Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
IČO:
308 44 878
Sídlo:
Priemyselná 2, 824 73 Bratislava
Kontaktná osoba:
Ing Pavel Bordáč (pavel.bordac@nku.gov.sk)
Tel.: 0918 765 116
2. Predmet zadávania zákazky
Identifikácia a opis predmetu obstarávania: Predmetom zákazky budú stavebné práce –
inštalácia kotlov (45331110-0) – návrh riešenia a realizácia inštalácie nových 2ks
kondenzačných plynových kotlov ústredného vykurovania administratívnej budovy,
vrátane demontáže súčasných, úpravne vody pre ÚK, riadiacej automatiky (s
ekvitermickou reguláciou) s možnosťou prevádzkovania každého kotla samostatne,
vyvložkovanie komína vypracovanie projektovej dokumentácie, vykonanie odborných
a tlakových skúšok, elektro revízia, iné potrebné vyvolané práce a úpravy. Miesto
plnenia: administratívna budova Expozitúry Košice, Komenského 59, Najvyššieho
kontrolného úradu SR, Priemyselná 2, Bratislava.
3. Druh zákazky a predpokladaná hodnota
Druh zákazky: zákazka s nízkou hodnotou
Predpokladaná hodnota zákazky: Predpokladaná celková hodnota zákazky za predmet
obstarania je cca 14.000,- EUR s DPH.
4. Miesto a lehota predkladania ponuky
Miesto predkladania ponuky: Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky,
Priemyselná 2, 824 73 Bratislava
Ponuky je možné doručiť poštou alebo osobne v zalepenej obálke s názvom „Súťaž –
Kotly KE“, s označením „Neotvárať“, s uvedením identifikácie uchádzača v ľavom
hornom rohu obálky (meno/obchodný názov, bydlisko/sídlo)).
Lehota na predkladanie ponúk: najneskôr 13.7.2012 do 13,30 hod. doručiť na adresu
verejného obstarávateľa alebo predložiť osobne do podateľne (v čase 8,30 – 13,30 hod.
v sídle verejného obstarávateľa).
5. Miesto a lehota na vysvetlenie výzvy, obhliadka
Miesto vysvetlenia výzvy a dohodnutie obhliadky:
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, Priemyselná 2, 824 73 Bratislava, e-mail:
pavel.bordac@nku.gov.sk, príp. tel.: 0918 765 116 (Ing. Pavel Bordáč),
vladimir.toth@nku.gov.sk, tel. 0918 765 135 (Ing. Vladimír Tóth – riad. expozitúry)
Lehota na podanie žiadosti o vysvetlenie, obhliadku: najneskôr do 11.7.2012, do 9,oo hod.

6. Lehota počas ktorej nie je možné odvolať ponuku
Lehota viazanosti ponuky je do 31.10.2012.
7. Podmienky účasti
Živnostenský list alebo výpis z obchodného registra na činnosti rovnakého alebo
obdobného charakteru uvedeného v tejto výzve, zoznam spolu 3 referencií podobných
zákaziek realizovaných za predchádzajúce najviac 3 roky .
8. Obsah ponuky
a. Identifikácia uchádzača (meno/názov, bydlisko/sídlo uchádzača, predmet činnosti,
kontakt
b. Položkovitý návrh rozpočtu v 2 alternatívach inštalovaných kotlov (od 2 výrobcov
s podobnými parametrami – uviesť technické parametre kotlov). Ďalej navrhnúť dĺžku
záručnej doby a spôsob zabezpečenia záručného a pozáručného servisu, dĺžku
realizácie prác.
c. Cena musí byť uvedená bez DPH + DPH a celkom s DPH. V prípade, že uchádzač nie
je registrovaným plátcom dane, cena bude konečná vyjadrená len jednou sumou,
s upozornením na túto skutočnosť.
9. Obchodné podmienky
Vypracovanie ponuky: pred vypracovaním návrhu ponuky je nutná
obhliadka, posúdenie stavu a rozsahu úprav na mieste. Termín realizácie: do
15.9.2012. Dodávka stavebných prác bude obsahovať projektovú dokumentáciu
vypracovanú zhotoviteľom, protokoly o vykonaných skúškach a revíziách, uvedenie
diela do prevádzky.
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:
Kritériom na vyhodnotenie ponúk a zostavenie poradia je ekonomická výhodnosť
predmetu obstarania v EUR, t.j. vrátane DPH.
Následne bude verejný obstarávateľ rokovať o podmienkach a obsahu zmluvy o dielo
na predmet obstarania s uchádzačom s najvýhodnejšou ponukou.

Bratislava, 28.6.2012
Ing. Zdenko Kováč
generálny riaditeľ sekcie predsedu

