Výzva
na osobnú účasť - obhliadku a prezentáciu požiadaviek obstarávateľa/objednávateľa
a následné predloženie cenovej ponuky na dodanie tovaru/služby/práce
„ za účelom opravy a údržby časti priestorov vypožičiavaných obstarávateľom na základe
výpožičky – zmluva č. MK-135/2012 - budovy S.0.0.0.2_Hurbanove kasárne, Bratislava
na výstavné účely – galéria SATELIT ( v zmysle žiadosti SCD č. 36/2013 a súhlasného
stanoviska MK SR č. MK-330/2013-340/1904 )“
pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou podľa § 102 zákona zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nekorších predpisov

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Slovenské centrum dizajnu
IČO:
00699993
DIČ:
2020831329
Sídlo:
Jakubovo nám. 12, 814 99 Bratislava
Tel.č: a fax: 02/2047731 + 02/20477310
E-mail: scd@scd.sk
2: Oslovené subjekty na účasť dňa: 4.2.2013 10,00 h. v priestoroch budovy S.0.0.0.2_Hurbanove
kasárne na osobnú prehliadku zadanie podkladov (F. Krajčír Pezinok; Ján
Noskovič Slovenský Grob, CPT s.r.o, Bratislava) + výzva na webe SCD
zverejnená 01.02.2013

Por.č. Dodávateľ (obchodné meno, adresa jeho sídla)
1.

F. Krajčír – Stavebná činnosť, Novomeského 30, 902 01 Pezinok
IČO: 34677470, DIČ: 1033701614
Web:
www.stavajte.sk
Mobil:
0904 630 343
E-mail:
krajcir@stavajte.sk
Mobil:
0911 919 663

2.

Ján Noskovič – stavebné práce
Pezinská 42
900 26 Slovenský Grob
IČO: 34408070
Kontakt Ján Noskovič
Telefón: +421 903 472 484

3.

CPT, s.r.o. , Palárikova 4, 811 05 Bratislava
IČO: 44693567
DIČ: 2022795148

Email: tiborschm@gmail.com
Email: schmidt@cpt.sk
Tel.: 0903 722 293

3. Miesto dodania predmetu zákazky:
Budova S.0.0.0.2. Hurbanove kasárne I.NP, Kollárovo nám./Miczkiewiczova ul. Bratislava
/prízemie Satelit – výstavný priestor SCD v zmysle zmluvy o výpožičke SCD s MK SR č. MK135/2012/M – pôdorys v prílohe
4. Podrobný opis predmetu zákazky - viď príloha pôdorys
Stavebné práce – opravy / úpravy za účelom sprevádzkyschopnenie priestoru na výstavné účely
(slovník VO – trieda – 45.45)
Maliarske práce (slovník VO – trieda 45.44)
Dodávka a montáž podlahy(slovník VO – trieda 45.43)
Dodávka a montáž dverí (slovník VO – 44221200-7 Dvere a 44221211-7 Rámy dverí)
radiátora a sanita (slovník VO 39715200-9 Kúrenie a 44411000-4 Sanitárne výrobky)
5. Rozsah predmetu zákazky: bude podrobne špecifikovaný uchádzačom na mieste spolu so
stručným popisom požiadaviek obstarávateľa
Stručný popis predpokladaných prác, služieb a tovarov - si dodávateľ nacení a rozhodne
sám na základe osobnej obhliadky dňa 4.2.2013 – cena v cenovej ponuke je záväzná
bez možnosti úpravy :
* úprava vchodového priestoru – zaslepenie jedného vchodu - sadrokartón, podlaha oprava –
úprava pre bezbariérový vstup – pokládka dlažby
* demontáž závesného stropu po celom priestore
* zväčšenie otvorov 2 dverí, zaslepenie 1 dverí – II. miestnosť - sadrokartón, odtstránenie priečky
– zväčšenie priestoru III. miestnosť
* osadenie a dodanie elektrorozvodnej skrine
* maľovka stien a vysprávka stien, stropov, ostení, maľovka radiátorov a mreží
* oprava sanity prípadná výmena ak sa nedá opraviť
* dodávka laminátovej podlahy v prevedení 8 mm – záťažová s možnosťou výberu dekoru aspoň
v 3 prevedeniach v rámci navrhovanej cenovej ponuky
6. Možnosť predloženia ponuky na celý predmet zákazky, prípadne je možné nacenenie podľa
jednotlivých požadovaných práca, služieb a tovarov.
Vyhodnocujem sa zákazka ako celok.
7. Spôsob tvorby ceny. – Cenovou ponukou bez DPH
8. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky :
Predpokladaná lehota dodania ukončenia predmetu zákazky do 17.3.2013
9. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk do:
a/ Dňa 7.2.2013
o 13,00 hod. -za účasti
oslovených uchádzačov – realizované
vyhodnotenie cenových ponúk a vybraný dodávateľ na realizovanie
b/ Doručenie osobne na adrese Hurbanove kasárne – Kollárovo nám. Bratislava – vchod
z boku – koniec Obchodnej ulice
c/ ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
10. Podmienky financovania predmetu zákazky:
Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote
splatnosti uvedenej na faktúre. Obstarávateľ môže v prípade potreby poskytnúť zálohu max do
40%.
11. Kritériá na hodnotenie cenových ponúk:
a) Kritéria
Najnižšia cena

b)Spôsob hodnotenia kritérií :
Cena predmetu zákazky vrátane DPH sa bude hodnotiť nasledovným spôsobom:
nakoľko predmetom hodnotenia ponuky je najnižšia cena, komisia na vyhodnotenie ponúk
bude ponuky hodnotiť poradovým systémom. Najnižšej cene ponuky bude priradené prvé
miesto ostatným ponukám druhé, tretie, atď. Najúspešnejšou ponukou sa stane ponuka,
ktorá sa umiestni na prvom mieste, ostatné ponuky sa stanú neúspešnými ponukami.
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