
Číslo: 114 /2016

Verejné obstarávanie
 na odstránenie havarijného stavu v kúpeľni

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

       Názov organizácie: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých INTEGRA
      Zastúpený: PaedDr. Renáta Balážová
        IČO: 30843251
        DIČ: 2020872601
        Kontaktná osoba: Andrea Šalkovičová
        Sídlo organizácie: Tylova 21, 831 04 Bratislava
        Tel: 02/444 58 729, 0907 791 731
       E-mail: salkovicova@dssintegra.sk, dssintegra@dssintegra.sk 

2. Predmet obstarávania:
Odstránenie havarijného stavu kúpeľne (sprchový kút)  na pracovisku Senec

3. Opis predmetu obstarávania:
Odstránenie havarijného stavu kúpeľne (sprchový kút)  na pracovisku Senec
Sprchový kút je riešený klasickým vykachličkovaním vaničky, cez ktorú zateká. Zatečená voda presakuje do susediacej miestnosti,
preto je v miestnosti mokrá stena a plesnivie. 
Odstránenie havárie zahŕňa:
Práca:
- Osekanie obkladu a sadrokartónu cca 7 m2

- Montáž sadrokartónu cca 7 m2

- Aplikácia izolácie cca 7 m2

- Nalepenie obkladu, dlažby + špárovka cca 7 m2

- Oprava steny (odstránenie mokrej a plesnivej omietky, oprava + maľovka) cca 28 m2

- Zabezpečenie materiálu na odstránenie havárie

- Odvoz odpadu
  

4. Spoločný slovník obstarávania:
      CPV: 45211310 - 5 

5. Predpokladaná hodnota zákazky:
       do 800,00 € bez DPH

6. Predkladanie cenových ponúk:
        Na adresu uvedenej v bode 1., poštou, e- mailom alebo osobne.

7. Lehota na predkladanie cenových ponúk: 
Do 15.02.2016 do 12.00 hod.

8. Kritéria na vyhodnotenie ponúk:
- termín a rýchlosť odstránenia havárie

- najnižšia cena ponuky na celý predmet obstarávania s dopravou

- referencie

9. Miesto a termín dodania prác:
       Miesto: Lichnerova 86, 903 01 Senec
       Termín: do 29.02.2016

 10. Podmienky financovania predmetu obstarávania:
Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohové platby, splatnosť faktúr nesmie byť kratšia ako 10  dní od doručenia faktúry
objednávateľovi. 
Financovanie sa bude realizovať formou bezhotovostného platobného styku.

11. Podmienky účasti uchádzačov a obsah ponuky:
V ponuke uchádzač predloží:
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a) návrh ceny za realizáciu predmetu zákazky v štruktúre:  maximálna cena/y za mernú/é jednotku/y, prípadne
položku/y bez DPH a s DPH, cena celkom bez DPH, sadzba DPH, výška DPH a cena celkom s DPH.

b) ak uchádzač nie je platiteľom DPH, na túto skutočnosť v ponuke upozorní.
c) uchádzač je povinný doložiť do cenovej ponuky cenník všetkých položiek, potrebných na odstránenie havárie  
d) doklad, ktorým uchádzač preukáže spôsobilosť na dodanie predmetu obstarávania (výpis z obchodného registra,

výpis zo živnostenského registre resp. potvrdenie o zapísaní do Zoznamu podnikateľov podľa § 128 zákona č.
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní ).

e) cenová ponuka musí byť v slovenskom jazyku
             Špecifické podmienky:

f) dovoz materiálu na miesto realizácie odstránenia havarijného stavu zabezpečuje dodávateľ
g) cena tovaru je vrátane dopravy na miesto realizácie
h) odstránenie havárie sa bude realizovať najneskôr do 7-mich dní od zadania objednávky na základe výberového

konania
i) stavebné práce sa budú realizovať v pracovných dňoch v čase od 07.00 najneskôr do 19.00 hodiny. 
j) stavebné práce na odstránenie havárie budú ukončené najneskôr do 7-mich dní od začatia realizácie

.
12. Kritéria na hodnotenie ponúk:

a.a) najnižšia cena ponuky na celý predmet obstarávania s dopravou

a.b) termín dodania od objednávky

a.c) referencie

13. Náklady na ponuku
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša záujemca/uchádzač bez finančného nároku
voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok zadávania tejto zákazky. 

14. Ďalšie informácie:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť tento postup zadávania zákazky aj v prípade, že úspešná ponuka presiahne
finančný limit pre zákazku podľa § 9. ods. 9 zákona a podľa bodu 5 tejto výzvy, ako aj  z dôvodu neprijatia ani jednej
ponuky, nepredloženia žiadnej ponuky a pod. a vyhlásiť nový postup zadávania zákazky.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo, že v prípade, ak úspešný uchádzač stratí počas plnenia svojho zmluvného vzťahu
uzatvoreného s verejným obstarávateľom na tento predmet zákazky schopnosť plniť svoj zmluvný záväzok, verejný
obstarávateľ  uzatvorí svoj zmluvný vzťah s uchádzačom, ktorý sa  umiestnil na druhom  hodnotenom mieste v tejto súťaži.
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.
Verejnému obstarávateľovi z tohto postupu zadávania zákazky nevyplýva povinnosť uzatvoriť zmluvu.

Dátum zverejnenia tejto výzvy:  08.02.2016


