Ústav genetiky a biotechnológií rastlín SAV, Akademická 2, 950 07 Nitra

Výzva na predkladanie cenových ponúk
zákazka postupom podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení
neskorších predpisov
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:
Ústav genetiky a biotechnológií rastlín SAV
Sídlo:
Akademická 2, 950 07 Nitra
IČO:
00679127
Kontaktná osoba vo veciach zákazky:
Milan Vrančík
telefón: 0907 521 718
Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania:
Monika Budajová
telefón:
037/6943 409
mobil:
0915 718 369
e-mail:
monika.budajova@savba.sk
2. Predmet zákazky
2.1.
Názov zákazky:
Dodávka a montáž
v očkovacích boxoch

plynového

rozvodu

(plynoinštalácie)

2.2.

CPV – spoločný slovník obstarávania:
45333000-0 Inštalovanie plynovej prípojky s príslušenstvom

2.3.

Druh zákazky:

zákazka na uskutočnenie stavebných prác

2.4.

Typ zmluvy:

objednávka

ku

kahanom

3. Miesto a termín dodania predmetu zákazky
3.1. Miesto dodania predmetu zákazky: Akademická 2, 950 07 Nitra
3.2. Termín dodania predmetu zákazky: 21. december 2015
3.3. Spôsob dodania predmetu zákazky: osobne
4. Opis predmetu zákazky a jeho rozsah
4.1.
Predmetom zákazky sú:
a) dodávka a montáž plynového rozvodu (plynoinštalácie) ku kahanom
v očkovacích boxoch v miestnostiach číslo:
- m. č. 3056, 3. poschodie, plynoinštalácia k dvom boxom
- m. č. 2070, 2. poschodie, plynoinštalácia k jednému boxu
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b) po vykonaní prác je nevyhnutné vykonať revíziu montovanej plynoinštalácie
a vypracovať revíznu správu
vrátane všetkých výdavkov spojených s dodaním predmetu zákazky na určené
miesto dodania, s osobným prevzatím zodpovednou osobou verejného obstarávateľa
– p. Milan Vrančík
5. Predpokladaná hodnota zákazky:

1450,00 Eur bez DPH

6. Predkladanie cenových ponúk
6.1

Cenové ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v €.

6.2

Cenová ponuka predmetu zákazky, ktorá zahŕňa aj dovoz a vyloženie predmetu
zákazky, sa predkladá na celý predmet zákazky.

6.3

Lehota na predloženie cenových ponúk je určená do 11.12.2015 do 09:00 hod.

6.4

Cenové ponuky sa doručujú v listinnej podobe v uzatvorených obálkach a označujú sa
„Dodávka a montáž plynového rozvodu (plynoinštalácie) ku kahanom
v očkovacích boxoch – NEOTVÁRAŤ“.

6.5

Osobná prehliadka objektu pre vykonanie predmetu zákazky pred predložením
cenovej ponuky je NUTNÁ.

6.6

Adresa doručenia cenových ponúk:
Ústav genetiky a biotechnológií rastlín SAV
Akademická 2
950 07 Nitra
V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky,
rozhodujúci je termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi. V prípade
osobného doručenia uchádzači odovzdajú ponuku.

7. Podmienky financovania predmetu zákazky
7.1
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa formou
bezhotovostného platobného styku.
7.2
Zálohy ani preddavky nebudú poskytované.
7.3
Fakturácia – faktúra bude vystavená po poskytnutí služby na miesto dodania. Prílohou
faktúry bude výkaz práce s potvrdením o dodaní a prevzatí služby. Splatnosť faktúry
je 30 dní po prevzatí faktúry verejným obstarávateľom.
8. Podmienky účasti uchádzačov
8.1
Uchádzač predloží doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky (kópia
výpisu z obchodného alebo živnostenského registra).
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8.2

Uchádzač predloží Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti
na vyhradenom plynovom zariadení pre stupeň odbornej spôsobilosti (revízny
technik vypracuje revíznu správu podľa § 24 vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009
Z.z.).

9. Kritérium na hodnotenie cenových ponúk
Najnižšia cena s DPH za celý predmet zákazky.
10. Obsah ponuky
10.1 Ponuka musí obsahovať
a) ocenenie predmetu zákazky
b) doklady v zmysle bodu 8.
11. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa
11.1 Po vyhodnotení cenových ponúk budú uchádzači e-mailom oboznámení s výsledkom
vyhodnotenia.
11.2 Úspešnému uchádzačovi bude zaslaná objednávka.
11.3 Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odstúpi od podpisu zmluvy, verejný
obstarávateľ môže vyzvať na uzatvorenie zmluvy ďalšieho uchádzača v poradí.
11.4 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených
ponúk v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa
alebo budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.
11.5 Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej
ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému
obstarávateľovi.
Spracoval: Monika Budajová, rozpočtár – administratívny pracovník
V Nitre, dňa 30. 11. 2015

.........................................................
doc. RNDr. Ján Salaj, DrSc.
riaditeľ
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