VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
pre zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
na zákazku: Kúpa a inštalácia klimatizácie v kanceláriách
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Sídlo:
PSČ:
Mesto/Obec:
Štát:
IČO:
Kontaktná osoba:
Telefón:
Email:

CULTUS Ružinov, a.s.
Ružinovská 28
820 09 Bratislava
Bratislava
Slovenská republika
35874686
Peter Valúch
0903 388 757
peter.valuch@cultusruzinov.sk

2. Predmet zákazky:
„Kúpa a inštalácia klimatizácie v kanceláriách“
Kód CVP: 45331200-8.
Značka: Daikin, Carier, Toshiba alebo ekvivalent aj s možnosťou kúrenia.
Presný popis zákazky je vymedzený v bode 4 tejto výzvy.
3. Predpokladaná hodnota zákazky: 11.000,- EUR bez DPH.
4. Podrobný popis predmetu zákazky:
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a.) systém jednej vonkajšej jednotky a štyroch vnútorných jednotiek, s minimálnym
výkonom 10,6kW, s montážou na striešku nad vchodom,
b.) tri samostatné jednotky s výkonom 2,5kW, s montážou na fasáde z vonkajšej budovy,
c.) Cu potrubie v dĺžke 70 metrov,
d.) 3 kusy konzoly,
e.) nová elektroinštalácia z rozvádzača na poschodí budovy,
f.) komplexná montáž,
g.) prestupy cez nosníky,
h.) vysprávky, maľovanie, zakrývanie,
i.) doprava,
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Predmetom zákazky je kompletné dodanie klimatizácie do kancelárii v objekte Domu
kultúry Ružinov takto:

j.) odvoz odpadu.
Výmery miestností pre dodanie klimatizácie podľa písmena a.) tohto bodu sú:
Miestnosti č. 290 – 34 m2, č. 291 34 m2, č. 289 - 38m2, č. 288 – 20m2
Výmery miestností pre dodanie klimatizácie podľa písmena b.) tohto bodu sú:
Miestnosti č.281 -15 m2, č. 293 – 30 m2, č. 292 – 17,6 m2.

5. Náležitosti cenovej ponuky:
5.1 Uchádzač uvedenie cenu nasledovne:
•
•
•
•

cena spolu v Eurách bez DPH
osobitne výška DPH v Eurách
cena spolu v Eurách s DPH
ak uchádzač nie je platca DPH, túto skutočnosť výrazne vyznačí.

Cena musí obsahovať všetky náklady spojené s dodaním, inštaláciou a nastavením
predmetu zákazky.
5.2 Uchádzač preukáže, že je oprávnený poskytovať predmetné služby predložením výpisu z
obchodného registra alebo predložením živnostenského listu.
5.3 Uchádzač je povinný preukázať svoju činnosť v obstarávanom predmete činnosti, a to
predložením troch referencií, nie starších ako päť rokov, ktoré zašle spolu s cenovou
ponukou.
6. Lehota na predkladanie cenových ponúk: 20.06.2019
7. Predkladanie ponúk:
Ponuku je možné predložiť poštou alebo osobne v uzatvorenej obálke s označením:
„Klimatizácia – NEOTVÁRAŤ“, a to na sekretariát verejného obstarávateľa v termíne
do 20.06.2019.
V rámci cenovej ponuky vyžadujeme predloženie ceny podľa špecifikácie uvedenej v tejto
výzve a prílohy vymedzené v bode 5 tejto výzvy.
8. Miesto a čas dodania:
Dom kultúry Ružinov, Ružinovská 28, 820 09 Bratislava
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9. Záujemcovia sú povinní uskutočniť pred podaním cenovej ponuky obhliadku miesta
plnenia, ktorá je pre riadne dodanie plnenia nevyhnutná. Záznam o vykonaní obhliadky,
ktorý bude pri obhliadke spísaný, bude súčasťou ponukovej dokumentácie. Obhliadku je si
možné dohodnúť s kontaktnou osobou Peter Valúch, na tel. čísle 0903 388 757.
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Do 40 dní odo dňa obdržania objednávky na dodanie predmetu zákazky.

10. Jazyk ponuky: slovenský
11. Podmienky financovania predmetu obstarávania: Predmet obstarávania bude
financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa.
12. Kritérium hodnotenia: Najnižšia cena v EUR bez DPH za celý predmet zákazky .

V Bratislave, dňa 10.06.2019

_______________________
Ing. Martin Patoprstý vr.
predseda predstavenstva

_______________________
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člen predstavenstva

