DOMOV JESENE ŽIVOTA, Hanulova 7/A, 844 01 Bratislava
Spis č.: 3685/2013
Výzva na predloženie
cenovej ponuky na „Opravu kanalizácie a s tým súvisiace stavebné práce v areáli
Zariadenia opatrovateľskej služby, Sekurisova 8, 841 02 Bratislava“
Domov jesene života ako verejný obstarávateľ v zmysle § 9 odst. 9 zákona číslo 25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
zverejňuje túto výzvu na svojom profile

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
DOMOV JESENE ŽIVOTA
Sídlo:
Hanulova 7/A, 844 01 Bratislava
Štatutárny zástupca: Mgr. Branislava Belanová, riaditeľka
IČO:
49 08 73
DIČ:
2020894854
Bankové spojenie:
ČSOB, a s.
Číslo účtu:
25840313/7500
Kontaktná osoba:
Anton Daráš
e-mail:
anton.daras@djzhanulova.sk
Telefón:
02/60101416

2. Opis predmetu zákazky a jeho rozsah:
Predmetom zákazky sú stavebné práce spojené s opravou kanalizácie v areáli Zariadenia
opatrovateľskej služby, Sekurisova 8, Bratislava v rozsahu priloženého výkazu výmer.
3. CPV: 45232130-2, 45233160-8, 45233161-5
4. Lehota a miesto plnenie:
Miestom dodania predmetu zákazky: V areáli verejného obstarávateľa Domov jesene
život - Zariadenie opatrovateľskej služby, Sekurisova 8, 841 02 Bratislava.
Lehota plnenia zákazky: do 31.12.2013
5. Cena a spôsob určenia ceny:
Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v štruktúre: jednotková cena bez DPH,
sadzba a výška DPH a cena vrátane DPH. Cena za poskytovanie služby musí zahŕňať
všetky náklady spojené s predmetom zákazky. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie
navrhovanú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní v ponuke.
Obstarávateľ neposkytne žiadny preddavok. Splatnosť faktúry je 30 dní.
6. Predpokladaná hodnota zákazky: 4050,-- EUR bez DPH
7. Obhliadka miesta prác: v prípade záujmu je možná po telefonickom dohovore.
8. Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží:
a) Doklad o oprávnení podnikať
b) Min. 2 referencie realizovaných zákaziek podobných prác

DOMOV JESENE ŽIVOTA, Hanulova 7/A, 844 01 Bratislava

9. Lehota na predkladanie ponúk: do 9.12.2013 do 9.00 hod.
a) doručenie poštou na adresu:
Domov jesene života, Hanulova 7/A, 844 01 Bratislava alebo osobne (od pondelka
do štvrtku v čase od 8:00 hod do 15:00 hod SEČ, v piatok do 12.00 hod.) na tej istej
adrese.
b) Cenové ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v EUR
c) Označenie ponuky:
„Neotvárať – Cenová ponuka na opravu kanalizácie a s tým súvisiace stavebné
práce v areáli Zariadenia opatrovateľskej služby, Sekurisova 8, 841 02
Bratislava“
10. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Jediným kritériom na posúdenie ponúk je najnižšia cena bez DPH na celý predmet
zákazky.
11. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Ponuky uchádzačov musia spĺňať všetky náležitosti uvedené v tejto výzve. Po
vyhodnotení cenových ponúk, oznámenie o výsledku vyhodnotenia verejný obstarávateľ
zašle iba úspešnému uchádzačovi. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani
jednu ponuku z predložených ponúk v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné
pre verejného obstarávateľa alebo ak cenová ponuka nebude vyhovovať finančným
možnostiam verejného obstarávateľa.

V Bratislave: dňa 03.12.2013

Mgr. Branislava Belanová
riaditeľka DJŽ

