Výzva
na predloženie ponuky
(zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
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Identifikácia verejného obstarávateľa:
Mestská časť Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava
IČO: 00 603 201
Kontaktné miesto: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12
Bratislava
Kontaktná osoba: Mgr. Tomáš Čajda
Telefón: 02/68288930, E-mail: tomas.cajda@petrzalka.sk,
Názov predmetu zákazky: „Rekonštrukcia striech pavilónov A1 a B1 na ZŠ
Černyševského 8, Bratislava“
Predpokladaná hodnota zákazky (s DPH): < 63 000,00 €
Typ zmluvy: Zmluva o dielo.
NUTS kód: SK01
CPV: 45000000-7 Stavebné práce, 45214210-5 Stavebné práce na objektoch základných
škôl.
Opis predmetu zákazky:
Rekonštrukcia striech pavilónov A1 a B1 na ZŠ Černyševského 8, Bratislava.
Podrobný opis predmetu zákazky je definovaný v prílohách tejto výzvy(projektová
dokumentácia, výkaz výmer a pod.).
Miesto uskutočnenia:
Bratislava-Petržalka
Obhliadka staveniska: Možná po dohode s p. Robertom Marekom na tel. č.: 0903 495 786.
Rozdelenie predmetu zákazky: Nie. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky
Lehota dodania zákazky, trvanie zmluvy: termín začatia prác do 5 pracovných dní odo dňa
nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo, termín zhotovenia diela do 6 týždňov od začatia
prác.
Podmienky financovania predmetu zákazky: Zákazka bude financovaná z vlastných
prostriedkov verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky ani
zálohovú platbu. Splatnosť faktúr je 30 dní.
Uplynutie lehoty na predloženie ponúk: 29.07.2019 do 10:00 hod.
Miesto predloženia ponúk: podateľňa verejného obstarávateľa, Mestská časť
Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava.
Otváranie ponúk: 29.07.2019 o 11:00 hod. v kancelárii č. 902 na 9. poschodí.
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: Ponuky musia byť doručené v listinnej podobe
na vyššie uvedenú adresu v zalepenej obálke označenej „Súťaž – neotvárať“ a heslom
súťaže „Rekonštrukcia strechy ZŠ Černyševského 8“ na adresu Mestská časť BratislavaPetržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava.
Lehota viazanosti ponúk: 30.08.2019
Podmienky účasti:
Uchádzač vpíše ceny do Prílohy č. 1 – položkový rozpočet. Zároveň predloží aj
vyplnený Návrh zmluvy ako súhlas so zmluvnými podmienkami(odporúčame riadne
preštudovať Návrh zmluvy) a Prílohu č. 2. – CP_VO.
Umožňuje sa predložiť aj variantné riešenie.
Kritériá na hodnotenie ponúk:
Najnižšia cena v € s DPH
Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

Pracovný čas
verejného obstarávateľa pre účely tohto verejného obstarávania je
v pracovných dňoch v čase od 800 hod. do 1400 hod., piatok od 800 hod. do 1200 hod., kedy je
možné doručovať písomnosti osobne.
Prijatá cena zákazky je konečná a nemenná.
V Bratislave, 12.07.2019

