VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky:
Vyhotovenie projektovej dokumentácie pre elektroinštaláciu a elektrickú požiarnu signalizáciu (EPS)
v zhromažďovacích priestoroch za účelom zistenia predpokladanej hodnoty zákazky.
Uvedenú požiadavku Vám predkladáme v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon).
Ak predložené ponuky presiahnu hodnotu vo výške 8.400,- EUR bez DPH, budú pre verejného
obstarávateľa neprijateľné.
Pokiaľ predložené ponuky nepresiahnu výšku finančného limitu zákaziek s nízkou hodnotou, Vaša
ponuka bude zároveň slúžiť pre účely výberu ponuky.
Vzhľadom na ustanovenie § 21 zákona je pre kvalifikované vypracovanie cenovej ponuky potrebná
obhliadka, na ktorú je možné si dohodnúť termín u kontaktnej osoby Peter Valúch, tel. číslo: 0911 015
288, e-mail: peter.valuch@cultusruzinov.sk .
Ponuku je možné predložiť poštou alebo osobne v uzatvorenej obálke s označením: „Elektroinštalácia
– NEOTVÁRAŤ“, a to na sekretariát verejného obstarávateľa v termíne do 23.01.2020.
V rámci cenovej ponuky vyžadujeme predloženie ceny podľa špecifikácie uvedenej v prílohe a lehotu
dodania.

S úctou
Ing. František Fabián, MBA
predseda predstavenstva
vr.
Ing. Petra Kurhajcová
člen predstavenstva
vr.
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VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
na zákazku: Vyhotovenie projektovej dokumentácie pre elektroinštaláciu a

elektrickú požiarnu signalizáciu (EPS) v zhromažďovacích priestoroch
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 015 288
peter.valuch@cultusruzinov.sk

2.) Typ zmluvy:
Objednávka.
3.) Miesto a termín dodania:
Bratislava:
1. Dom kultúry Ružinov, Ružinovská 28, Bratislava, veľká sála
2. Spoločenský dom Nivy, Súťažná 18, Bratislava, veľká sála.
Dodanie:
Do 4 týždňov odo dňa obdržania objednávky.
4.) Predmet zákazky:
Vyhotovenie projektovej dokumentácie pre elektroinštaláciu a elektrickú požiarnu
signalizáciu (EPS) v zhromažďovacích priestoroch, a to veľká sála Domu kultúry Ružinov
na Ružinovskej ul. 28 a veľká sála Spoločenského domu Nivy na Súťažnej ul. 18
v Bratislave, teda celkom dva samostatné projekty.
4.1 Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:
Elektroinštalácia:
-

Identifikácia jednotlivých VTZ elektrických umiestnených v danom priestore.
Návrh projektovej dokumentácie elektroinštalácie zameranej na:
•
•
•
•

-

Odolnosť káblového vedenia voči horeniu
Uloženie káblov
Odpojenie pri požiari
Núdzové osvetlenie

Dodanie výkazu výmeru, ako podklad pre ocenenie a realizáciu.

EPS:
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-

Fyzická obhliadka priestorov
Návrh projektovej dokumentácie EPS zameranej na:
• Identifikovanie káblových trás
• Rozmiestnenie požiarnych hlásičov a požiarnej signalizácie v objekte
-

Dodanie výkazu výmeru, ako podklad pre ocenenie a realizáciu.

Predmet zákazky musí byť vypracovaný v súlade s platnými technickými normami a platnými
právnymi predpismi Slovenskej republiky.
5.) Podmienky účasti – požadované doklady odbornej spôsobilosti:
Uchádzač preukáže, že je oprávnený poskytovať predmetné služby predložením výpisu
z obchodného registra alebo predložením živnostenského listu.
6.) Hodnota zákazky bez DPH: 8.400,- EUR.
7.) Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: Cenovú ponuku nie je možné rozdeliť.
8.) Variantné riešenie: Nie je
9.) Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:
Do 4 týždňov odo dňa doručenia objednávky na predmet zákazky.
10.) Obhliadka miesta: obhliadka miesta je nevyhnutná. Obhliadku je možné dohodnúť denne
v čase od 8:00 do 16:00 hod. po dohovore s p. Petrom Valúchom, ako kontaktnou osobou.
11.) Lehota predkladania cenových ponúk:
Do 23.01.2020
Poštou alebo osobne na adresu: CULTUS Ružinov, a.s., Ružinovská 28, 821 09 Bratislava
v zalepenej obálke s označením NEOTVÁRAŤ – Elektroinštalácia.
12.) Náležitosti cenovej ponuky:
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
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 predmetu zákazky.
13.) 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.
14.) Elektronická aukcia
NIE
15.) Kritériá na hodnotenie ponúk
Najnižšia cena v EUR bez DPH za celý predmet zákazky .
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16.) Ďalšie informácie:
16.1 Verejný obstarávateľ oznámi úspešnému uchádzačovi, že jeho ponuku prijíma. Objednávku
zašle verejný obstarávateľ uchádzačovi, ktorý ponúkne najnižšiu cenu v EUR bez DPH za
celú zákazku.
16.2 Súťažné podklady neboli v prípade tohto postupu zadávania zákazky spracované, nakoľko
všetky potrebné údaje sú uvedené v tejto výzve.
17.) 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 výrazne zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásila táto výzva na predkladanie ponúk.
V Bratislave, dňa 16.01.2020
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