Číslo registratúrneho záznamu:13124/2017

Výzva
na predkladanie ponúk
v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z.
(ďalej tiež „ZoVO“)
číslo výzvy: 3386/2017
(rok/č. oddelenia/porad. číslo)

1. Verejný obstarávateľ:
FCHPT STU v Bratislave
Poštová adresa:
Radlinského 9
Mesto:
Bratislava 1
PSČ:
812 47
IČO:
00397687
Kontaktná osoba:
PhDr. Anna Janáková
tel. č.: +421 907 977 532
e-mail: anna.janakova@stuba.sk
adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): www.fchpt..stuba.sk
2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona:
§ 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „ZoVO“).
3. Názov a predmet zákazky podľa verejného obstarávateľa:
Voda, kúrenie, plyn – materiál potrebný na prevádzku budov FCHPT STU v Bratislave
4. Druh zákazky (hodiace sa počiarknite):
a) zákazka na dodanie tovaru b) zákazka na dodanie služieb c) zákazka na uskutoč. stavebných prác
5. Spoločný slovník obstarávania (CPV):
44 531 100-2 skrutky do dreva
31 711 140-6 elektródy
44 500 000-5 náradie, zámky, kľúče, pánty, upínadlá, reťaze a pružiny
44 411 000-4 sanitárne výrobky
44 111 000-1 stavebné materiály
6. Stručný opis zákazky: Voda, kúrenie, plyn – materiál potrebný na prevádzku budov FCHPT STU v
Bratislave
7. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 28 000,- EUR
8.Trvanie zmluvy (v mesiacoch, týždňoch, dňoch ...): 1 rok (do 31.12.2018)
9. Hlavné miesto dodania tovaru/poskytnutia služieb/uskutočnenia stavby:
FCHPT STU, Centrálny sklad FCHPT, Radlinského 9, 812 37 Bratislava
16

10. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania:
Predmet zákazky bude financovaný zo štátneho rozpočtu.
11.Podmienky účasti:
11.1 Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa
zápisu do profesijného alebo obchodného registra:
11.2 Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti:
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v §
32 ods. 1 ZoVO. Ich splnenie uchádzač preukáže predložením dokladu (nemusí byť
úradne overený):
- o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu
(Živnostenský list, Výpis z obchodného registra),
- čestné vyhlásenie, že spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa §
32, ods. 1, písm. f) t.z., že nemá uložený zákaz v účasti vo verejnom obstarávaní.
Odôvodnenie požiadavky :
Verejný obstarávateľ stanovil požiadavku primerane predpokladanej hodnoty zákazky v súlade
so svojimi požiadavkami a platnou legislatívou.
Uchádzač predloží doklady podľa tohto bodu výzvy. Ak uchádzač nesplní požiadavku podľa
tohto bodu výzvy na predkladanie ponúk, bude z verejného obstarávania vylúčený.
12. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
1. najnižšia cena v primeranej kvalite za dodanie predmetu zákazky uvedená
v EUR bez DPH (váha 80 %)
2. rýchlosť dodávky do min. dní (váha 20 %)
13. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa:
Dátum a čas: 22. 11. 2017 do 15.00 h.
14. Miesto na predloženie ponúk:
FCHPT STU v Bratislave, názov oddelenia, Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Kontaktná adresa: anna.janakova@stuba.sk
15. Obsah ponuky: Ponuka musí obsahovať okrem cenovej ponuky nasledovné doklady
a dokumenty v listinnej podobe:
a) doklad o oprávnení podnikať
b) doklad o oprávnení dodávať predmet zákazky

16. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané:
Do termínu: 31. 12. 2017

Návrh na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na hodnotenie ponúk

Návrh na plnenie kritéria

1. Najnižšia konečná zmluvná
cena v EUR bez DPH:
Váha kritéria je 80%.

Cena bez DPH: .................................. EUR
DPH: ................................................. EUR
Cena s DPH: ................................... EUR

2. Rýchlosť dodávky ( dni – min.):
Váha kritéria je 20 %.

V Bratislave
Dňa: 7. 11. 2017

Podpis zadávateľa: v.r. Ing. Alena Michalová

