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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
 Formulár: VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK podľa Vyhlášky č. 530/2009 Z. z. 

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
Ústav informatiky SAV
IČO:  17055555
Dúbravská cesta 9, 845 07 Bratislava
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Prístavba ÚI SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava
Kontaktná osoba: Ing. Jozef Vojtko
Mobil: +421 908222639
Telefón: +421 254911290
Fax: +421 254771004
Email: jozef.kovac@savba.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):  http://www.ui.sav.sk
Ďalšie informácie možno získať na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky budú doručené na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)

I.2.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 
I.2.1.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 

OP - Organizácia riadená verejným právom
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. d)

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.    OPIS

II.1.    Názov zákazky 
.Zateplenie vedľajšej budovy Ústavu informatiky SAV

II.1.2.    Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Stavebné práce
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác:  Prístavba Ústavu informatiky SAV, Dúbravská cesta 9,
Bratislava
NUTS kód: 
SK010

II.1.3.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Zateplenie budovy vrátane odstránenia tieniacich výstupkov fasády a kovových protislnečných clôn a tiež výmeny okien
a vstupných dverí do objektu v súlade s projektom zateplenia z októbra 2012. Súčasťou vykonania diela sú aj dodávky
všetkých stavebných výrobkov a materiálov, potrebných pre uskutočnenie stavebných prác, ako aj odvoz a likvidácia
vybúraných hmôt a sutí, príp. ďalších odpadov vznikajúcich pri vykonávaní diela.

II.1.4.    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 45321000-3 

II.2.    Množstvo alebo rozsah zákazky 
II.2.1.    Celkové množstvo alebo rozsah 

V súlade s projektom.
II.2.2.    Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH 

Hodnota:  62 000,0000 EUR
II.3.    Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 

Obdobie:  v intervale 
Začatie:  02.04.2013
Ukončenie:  28.06.2013

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.    Podmienky účasti 

III.1.1.    Osobné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Uchádzač je povinný
preukázať splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia v súlade s § 26 Zákona o verejnom obstarávaní
v platnom znení.

III.1.2.    Ekonomické a finančné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Technickú a odbornú
spôsobilosť realizovať požadované stavebné práce preukáže uchádzač:1. údajmi o odbornej kvalifikácii osôb
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zodpovedných za riadenie stavebných prác,2. zoznamom stavebných prác obdobného charakteru a rozsahu
uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov (2008 - 2012), doplneným potvrdeniami v súlade s § 28 ods. 1b Zákona o
verejnom obstarávaní v platnom znení.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská:  Nie

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

IV.1.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba:  Najnižšia cena

IV.1.2.    Použije sa elektronická aukcia 
Nie

IV.2.    Administratívne informácie
IV.2.1.    Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ

UI/PPZ - 01/2013
IV.2.2.    Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov 

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas:  21.02.2013 15:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte:  Nie

IV.2.3.    Lehota na predkladanie ponúk 
Dátum a čas:  04.03.2013 15:00

IV.2.4.    Podmienky otvárania ponúk 
Dátum a čas:  05.03.2013 10:00
Miesto :  Ústav informatiky SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava, miestnosť. č. 108
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk :  Oprávnení zástupcovia všetkých uchádzačov.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.    Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ 

Nie
VI.2.    Ďalšie informácie 

Obhliadka objeku, na ktorej sa môžu zúčastniť všetci záujemcovia, sa uskutoční 22. februára 2013.
VI.3.    Dátum odoslania tejto výzvy 

11.02.2013
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