Petržalský domov seniorov,
Rusovská cesta 58, 851 01 Bratislava

VÝZVA č.4/2013 NA PREDLOŽENIE PONUKY
podľa §9 ods.9 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstaraní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
I.

Názov, adresa a kontaktné miesto verejného obstarávateľa:
Názov:
Petržalský domov seniorov
Adresa:
Rusovská cesta 58, 851 01 Bratislava
Krajina:
Slovenská republika
Internetová adresa organizácie: http://www.petrzalskydomseniorov.eu
Kontaktná osoba: Ing. Jolana Molnárová
Telefón:
+421-(0)2-6383 4679
E-mail:
molnarova.ddrc58@anh.sk

II.

Opis:
Názov zákazky:
Prevádzkovanie kotolne - obsluha, servis a odborné prehliadky
Druh zákazky:
Služba
Stručný opis zákazky:
Predmetom zákazky je celoročná obsluha kotolne vrátane povinných revízií podľa
špecifikácie uvedenej v prílohe výzvy.
Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
Požaduje sa predloženie na celý predmet zákazky.
Hlavné miesto poskytovateľa služieb:
Petržalský domov seniorov, Rusovská cesta 58, 851 01 Bratislava

III. Maximálna predpokladaná hodnota zákazky:
Maximálna predpokladaná hodnota zákazky je 3.000,- EUR bez DPH za celý predmet
zákazky.
IV. Administratívne informácie:
Komunikácia:
Oznámenie, odovzdávanie podkladov a dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom
a záujemcami/uchádzačmi bude uskutočňované výhradne prostriedkami elektronickej
komunikácie – E-mailom.
Lehota na predkladanie ponúk:
Dátum:
21.11.2013
Čas:
12:00 hod.
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Spôsob predkladania ponúk:
Písomne v uzatvorenej obálke, na obálku nad adresu výrazným písmom napísať „Neotvárať
– obsluha kotolne“. Súčasťou ponuky je aj návrh zmluvy na rok 2014.
V.

Podmienky účasti:
Doklad o oprávnení vykonávať službu (neoverená kópia).

VI. Kritériá vyhodnotenia ponúk:
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena bez DPH za celý predmet zákazky.
Otváranie obálok bude bez účasti uchádzačov.

VII. Podmienky financovania:
Verejný obstarávateľ neposkytuje žiadny preddavok. Zákazka bude financovaná z rozpočtu
verejného obstarávateľa na základe vystavenej faktúry a predmet zákazky sa bude
financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúr do 14
kalendárnych dní odo dňa jej doručenia.
VIII.Podmienky týkajúce sa zmluvy:
Výsledkom verejného obstarávania bude zmluva na dodanie požadovaného množstva
predmetu zákazky na rok 2014. Po vyhodnotení ponúk zašle verejný obstarávateľ
oznámenie o výsledku vyhodnotenia úspešnému uchádzačovi a zverejní kompletné znenie
zmluvy na poskytnutie služby na svojej webovej stránke.

Dátum odoslania výzvy:
6.11.2013

PhDr. Želmíra ŠEPITKOVÁ
riaditeľka PDS
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