Výzva na predloženie cenovej ponuky na Vyhlásenie prieskumu trhu na obstaranie
zákazky s nízkou hodnotou:

Vypracovanie cenovej ponuky na vyhotovenie projektovej dokumentácie na
zmenu funkčného využitia jestvujúceho objektu na zdravotné stredisko v
mestskej časti Bratislava - Čunovo

Opis predmetu zákazky
- vypracovanie projektovej dokumentácie na zmenu funkčného využitia jestvujúceho objektu
na zdravotné stredisko (2 ambulancie + príslušenstvo)
- pred zaslaním ponuky požadujeme osobnú obhliadku. Ponuka predložená bez osobnej
účasti na obhliadke bude vylúčená.

Miesto a lehota na predkladanie ponúk
Predkladanie ponúk: osobne alebo poštou
Termín obhliadky:
07.09.2015 o 15,30 hod.
Miesto stretnutia: Miestny úrad Bratislava-Čunovo, Hraničiarska 144, Bratislava
Lehota na predloženie ponuky: do 11.09.2015 do 12,00 hod.
Kontaktná osoba: Renáta Kovašichová, č. telefónu 02/62850621,
e-mail:kovasichova@mc-cunovo.sk
Miesto a lehota plnenia:
Miesto plnenia zákazky: Miestna knižnica Bratislava-Čunovo,
851 10 Bratislava
Lehota plnenia zákazky: október 2015

Hraničiarska 134/44,

Cena a spôsob určenia ceny:
Cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky ako
celku a za jednotlivé položky. Uchádzačom ponúknutá cena bude maximálnou a túto nie je
možné v budúcnosti navyšovať.
Akje uchádzač platcom DPH, stanoví cenu v štruktúre: celková cena bez DPH
sadzba a výška DPH
celková cena s DPH
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie celkovú cenu a upozornenie, že nie je platcom DPH.

Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží:
Opis predmetu zákazky.
Fotokópiu aktuálneho dokladu o oprávnení podnikať v predmete zákazky.
Fotokópiu Autorizačného osvedčenia.
Predložiť návrh zmluvy o dielo. S úspešným uchádzačom sa bude o znení zmluvy rokovať.

-,

Hodnotenie ponúk:

- ponuky s neprimerane nízkou a vysokou cenou budú automaticky vylúčené.
- cenová ponuka bude obsahovať všetky činnosti uvedené v predmete zákazky.
- vybratá bude ekonomicky najvýhodnejšia ponuka, pričom bude zohľadnená konečná cena za
celú zákazku.
- verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť s uchádzačom zmluvu na dodanie
tovaru, resp. poskytnutie služby alebo zhotovenie diela v prípade, ak nastanú okolnosti,
ktoré v čase uverejnenia výzvy nemohol predpokladať,

Bratislava dňa 28.08.2015
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