VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
na zákazku: Prenájom a montáž stanov a ďalšieho príslušenstva pre realizáciu podujatia
„Ružinovské hodové slávnosti 2016“
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

1.) Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:

CULTUS Ružinov, a.s.

Sídlo:
PSČ:
Mesto/Obec:
Štát:
IČO:
Kontaktná osoba:
Telefón:
Email:

Ružinovská 28
820 09 Bratislava
Bratislava
Slovenská republika
35874686
Peter Valúch
0911/015288
peter.valuch@cultusruzinov.sk

2.) Typ zmluvy: Objednávka
3.) Miesto a termín dodania:
Bratislava – mestská časť Ružinov, Park Andreja Hlinku, 24.9.2016 od 06:00 do 25.9.2016
23:00hod.
4.) Predmet zákazky:
Predmetom zákazky je prenájom a montáž stanov a ďalšieho príslušenstva pre realizáciu
podujatia „ Ružinovské hodové slávnosti 2016 “.
4.1 Podrobný opis predmetu zákazky a jeho obsah: Kód CVP: 39522530-1-Stany,
92000000-1-Rekreačné, kultúrne a športové služby.
Požiadavky: stan 6x3m - 2ks, 3x3- 1 ks, 8x4 1 ks, 15ks pivných setov, osvetlenie, montáž
a doprava (stany musia byť s bočnými plachtami). Umiestnenie stanov dohodneme pri
obhliadke miesta konania podujatia.
5.) Podmienky účasti – požadované doklady odbornej spôsobilosti:
Uchádzač preukáže, že je oprávnený vykonávať práce predložením výpisu z obchodného
registra, živnostenského listu / Montáž, oprava, údržba a skúšky elektrických zariadení./
6.) Hodnota zákazky bez DPH.
Predpokladaná hodnota zákazky do

1 000,- € bez DPH

7.) Možnosť rozdelenia cenovej ponuky:

Cenovú ponuku nie je možné rozdeliť.

8.) Variantné riešenie: NIE
9.) Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:
Do 24.09.2016 v zmysle bodu 3 tejto výzvy.
10.) Ohliadka miesta dodania predmetnej zákazky.
Denne v čase od 8:00 do 16:00 hod. po dohovore s p. Petrom Valúchom,
tel: 0911 015 288, mail: peter.valuch@cultusruzinov.sk
11.) Lehota predkladania cenových ponúk:
Do 14.9.2016 do 14:00 hod.
Ponuku je potrebné doručiť osobne, alebo na e-mail: andrea.kozakova@cultusruzinov.sk
Označenie predmetu e-mailu “ Elektrické rozvody Hodové slávnosti – cenová ponuka.“
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Cenová ponuka bude obsahovať cenu v EUR
bez DPH, výška DPH, cena s DPH. Ak uchádzač nie je platca DPH, túto skutočnosť výrazne
vyznačí. Cena musí obsahovať všetky náklady spojené s prácami na zákazke.
12.) Zdroj finančných prostriedkov a podmienky financovania
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa
formou bezhotovostného platobného styku. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej
doručenia objednávateľovi. Verejný objednávateľ zálohu neposkytuje.
13.) Elektronická aukcia: NIE
14.) Kritériá na hodnotenie ponúk
Najnižšia cena v EUR vrátane DPH za celú zákazku a kvalita ponúknutých služieb.
15.) Ďalšie informácie:
15.1. Verejný obstarávateľ oznámi úspešnému uchádzačovi, že jeho ponuku prijíma.
Objednávku vystaví verejný obstarávateľ uchádzačovi, ktorý ponúkne najnižšiu cenu v EUR,
vrátane DPH za celú zákazku.
16.) Dôvody pre zrušenie použitého postupu zadávania zákazky
Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných
dôvodov: - nebude predložená ani jedna ponuka,
- ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným minimálnym požiadavkám
vo výzve na predkladanie ponúk,
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie.

Bratislava, 7.9.2016
Andrea Kozáková
riaditeľka, CULTUS Ružinov, a.s. Bratislava

