Výzva na predloženie ponuky
(zákazka na uskutočnenie stavebných prác, v rámci postupu verejného obstarávania podľa § 9
ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov )
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie : DSS vo Veľkom Mederi
Zastúpený : Bc. Zuzana Paxianová – pov. riaditeľka DSS
IČO: 00596507
Kontaktná osoba: Uharčeková Elena
Sídlo organizácie: Izop-Pusta 1936/1, 932 01 Veľký Meder
Telefón: 031/5502197
fax: 031/5552197
e-mail: dssvmeder@zupa-tt.sk
2. Predmet obstarávania:
Vypracovanie požiarne bezpečnostnej charakteristiky a riešenia protipožiarnej
j
bezpečnosti stavby :
Kód CPV : 71317100-4 poradenské služby pre oblasť ochrany a kontroly pre
požiarnom a výbuchom
3. Opis predmetu obstarávania:
Predmetom obstarávania je vypracovanie požiarne bezpečnostnej charakteristiky a riešenia
protipožiarnej bezpečnosti stavby :
Obhliadka miesta dodanie služieb sa doporučujem .
a/ Hlavná budova
a vypracovanie protipožiarnej bezpečnosti stavby na :
b/ Vedľajšia budova č. 1 - administratívna budova
c/ Vedľajšia budova č. 2 – klubovňa
d/ Vedľajšia budova č. 3 - práčovňa
e/ Vedľajšia budova č. 4 - šatne
f/ Vedľajšia budova č. 5 - vodárnička
4. Miesto a termín uskutočnenia prác :
Miesto: Domov sociálnych služieb pre dospelých vo veľkom Mederi, Ižop-Pusta 1936/1,
93201 Veľký Meder
Termín uskutočnenia prác: do 31.01.2014
5 Komplexnosť dodávky:
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet obstarávania, podľa špecifikácie v bode 3
6. Predpokladaná hodnota zákazky: do 2 000,– bez DPH
7. Poskytovanie súťažných podkladov:
na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy, v zalepenej obálke s heslom:
„Poradenské služby pre oblasť ochrany a kontroly pre požiarnom a výbuchom
pre DSS vo Veľkom Mederi – súťaž - NEOTVÁRAŤ“.
Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej
obsahu.
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Lehota na predkladanie ponúk:
Do 06.12.2013 do 9:00 hod. na adresu uvedenú v bode 9, v zalepenej obálke s heslom:
„DSS pre dospelých vo Veľkom Mederi, Ižop – Pusta 1936/1, 932 01 Veľký Meder –
„ Požiarna bezpečnostná charakteristika a riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby súťaž -NEOTVÁRAŤ“

9. Otváranie obálok s ponukami:
Dňa 06.12.2013 o 10:00 hod. na adrese:
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi,
Ižop-Pusta 1936/1
932 01 Veľký Meder
10. Podmienky financovania predmetu obstarávania :
Predmet obstarávania bude financovaný z prostriedkov rozpočtu DSS. Verejný obstarávateľ
neposkytuje zálohové platby, splatnosť faktúr do 30 dní od doručenia faktúry
objednávateľovi.
11. Podmienky účasti uchádzačov :
Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v §
26 ods. 1 písm. f) - je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať práce alebo poskytovať
službu, podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Splnenie podmienky uchádzač
preukáže dokladom o oprávnení uskutočňovať stavebné práce podľa § 26 ods. 2 písm.
e) . Uchádzač zapísaný do zoznamu podnikateľov vedeného Úradom pre verejné
obstarávanie môže doklad požadovaný podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom
obstarávaní nahradiť predložením platného potvrdenia o jeho zapísaní do zoznamu
podnikateľov podľa § 128 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
12. Kritéria na hodnotenie ponúk :
Najnižšia cena za celý predmet obstarávania s DPH
13. Lehota viazanosti ponuky :
Do 31.12.2013
14. Ďalšie informácie :
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak
nebudú zodpovedať finančným možnostiam verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ
neprijme ponuku, ktorej ponuková cena sa bude nachádzať mimo očakávaného cenového
rozpätia.
.

Dátum zverejnenia Výzvy na prekladanie ponúk:
Vo Veľkom Mederi, 27.11.2013
Bc. Zuzana Paxianová
Pov. Riaditeľka DSS

