
Výzva na predkladanie cenovej ponuky

1. Identifikácia verejného obstarávateľa0

Názov organizácie: GAUDEAMUS – zariadenie komunitnej rehabilitácie, ďalej len 
„GAUDEAMUS – ZKR“
IČO:00603287
DIČ:2020919098
Sídlo organizácie:Mokrohájska cesta 3
Kontaktná osoba: Ing. Jana Bučková
Telefón: 0918 465 566
E-mail:prevadzkar@mokrohajska.sk
Internetová stránka: www.mokrohajska.sk

2. Predmet zákazky: Oprava stropov, stien, maľovanie kuchyne a skladov.

3. Opis predmetu zákazky:  1. Oprava stropu a     stien následné maľovanie priestorov  
kuchyne a     skladov   – odstránenie odutej starej omietky na strope v kuchyni a výdajni
jedál,  zapucovanie  nerovností  v stenách.  Maľovanie  plafónov  a stien  v kuchyni,
výdajni jedál, skladoch cca1038 m².
2. oprava olejových náterov – soklov v     priestoroch kuchyne a     skladov   – zapucovanie
nerovností v stenách, oprava poškodených rohov a natretie olejovým náterom cca 75
m². Farebný odtieň po dohode.

Pre  zostavenie  ponuky  je  možné  si  objekt  obhliadnuť  (areál  je  otvorený),  resp.
dohodnúť obhliadku telefonicky, v pracovných dňoch od 7:00 – 15:00 hod. je vždy
prítomný zamestnanec kompetentný k obhliadke.

4. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 45442100-8 Maliarske a natieračské práce
                                                                45262520-2 Murárske práce

5. Predpokladaná hodnota zákazky: 2500€ s DPH

6. Zdroj finančných prostriedkov:  Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov
rozpočtu GAUDEAMUS – ZKR.GAUDEAMUS – ZKR neposkytuje zálohy na plnenie
predmetu zákazky. Predmet zákazky bude hradený bezhotovostnou platbou. Právo
vystaviť faktúru vznikne predávajúcemu po odovzdaní a prevzatí zmluvného plnenia.
Faktúra je splatná do 30 dní od dňa doručenia.

7. Zverejnenie výzvy: 18.6.2018 na webovej stránke GAUDEAMUS - ZKR

8. Miesto  a termín  dodania  predmetu  zákazky:  Mokrohájska  cesta  3,  845  12
Bratislava. Dodanie predmetu zákazky bude od 16.7.2018 do 10.8.2018.

9. Typ zmluvného vzťahu: Objednávka
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10.Náklady na ponuku: Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením
ponuky  znáša  uchádzač  bez  akéhokoľvek  finančného  nároku  na  verejného
obstarávateľa.

11.Obsah ponuky (podmienky účasti a cenová ponuka): Kontaktné údaje uchádzača
(názov, adresa, kontaktná osoba – telefón, mail, IČO), cenová ponuka s DPH vrátane
dopravy a všetkých nákladov súvisiacich s dodaním požadovaného množstva.

12.Mena a ceny uvádzané v ponuke:EURO, cena s DPH

13.Miesto a lehota na predkladanie ponuky: ponuky budú zasielané poštou na adresu
zariadenia, prípadne osobne (Ing. Jana Bučková) v zalepenej obálke s názvom „VOS
– maľovanie kuchyne“do 29.6.2018 do 11,00 hod.

14.Vyhodnotenie ponúk: 29.6.2018 o 13,00 hod.

15.Oznámenie  o výsledku  vyhodnotenia  ponúk:  výsledok  z vyhodnotenia  bude
zasielaný mailom všetkým dodávateľom, ktorí predložia ponuky

16.Doplňujúce informácie:  Ak úspešný uchádzač nepotvrdíobjednávkuGAUDEAMUS
–  ZKR  z  vlastného  rozhodnutia,  GAUDEAMUS  -  ZKR  má  právo  vystaviť
objednávku uchádzačovi, ktorý v súťaži skončil ako druhý v poradí. 

V Bratislave  11.6.2018

                                                                                     PhDr. Štefan Tvarožek
                                                                                riaditeľ,  GAUDEAMUS - ZKR
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