Výzva
na predloženie cenovej ponuky na dodanie „Revízia elektroinštalácií v MDPOH“ v rámci
prieskumu trhu podľa § 117 ods. 9 Zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
Sídlo:
Židovská 1, 815 15 Bratislava
IČO:
30794544
Tel.č:
0915/794325,
E-mail: prevadzka@bkis.sk
2. Typ zmluvy: Objednávka
3. Miesto dodania predmetu zákazky: MDPOH - Gorkého 17 a Laurinská č. 20, Bratislava
4. Podrobný opis predmetu zákazky:
Javisková technológia
Núdzové osvetlenie
Prečerpávacia stanica
Zvuková réžia
RPOJ – Svet. A zás. Rozvody zákulisia javiska
HR NN Rozvod
Scénické osvetlenie
Vzduchotechnika
Rozvody NN 0,4 kV
Trafostanica + rozvodňa 22kV
Prevádzková časť
Spoločenská časť
Administratívna a ubytovacia časť
Bleskozvod
5. Rozsah predmetu zákazky: Opísaný v podrobnom opise
6. Možnosť predloženia ponuky: na celý predmet zákazky uvedený v ponuke. Nutná osobná
obhliadka predmetov revízií (po dohode s pracovníkom prevádzky). Vyžadujeme oprávnenie
na výkon odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických zariadení. Osvedčenie na
činnosť - Elektrotechnik špecialista OP a OS elektrických zariadení.
7. Spôsob tvorby ceny: Cenu požadujeme spracovať bez DPH.
8. Predpokladaná hodnota zákazky v € bez DPH: do 6700,-€
9. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky :
Lehota dodania predmetu zákazky: august 2019
10. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk do:
a/dňa 19.08.2019 o 15.00 hod. na adrese podania
b/doručenie: e- mailom na adresu prevadzka@bkis.sk
c/ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.

d/cenová ponuka neobsahuje návrh zmluvy; ten bude verejný obstarávateľ požadovať len
od úspešného uchádzača.
11. Podmienky financovania predmetu zákazky:
Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote
splatnosti 30 dní od jej doručenia objednávateľovi. Obstarávateľ neposkytuje preddavok.
12. Kritériá na hodnotenie cenových ponúk:
a) najnižšia cenová ponuka
Vyhlasujem, že nie som v konflikte záujmov vo vzťahu k predmetu zákazky VO „Revízia
elektroinštalácií v MDPOH“ pri vypracovaní podkladov do výzvy na predloženie cenových
ponúk :
k záujemcovi, uchádzačovi, dodávateľovi a spĺňam požiadavky nestrannosti
Meno : Veronika Rusnaková , Podpis: ............................. Dátum : 12.08.2019

Vyjadrenie vedúceho zainteresovanej osoby vo vzťahu k podkladom pre verejné obstarávanie
Vyhlasujem, že nie som v konflikte záujmov vo vzťahu k predmetu zákazky VO „Revízia
elektroinštalácií v MDPOH“ pri vypracovaní podkladov do výzvy na predloženie cenových
ponúk:
k záujemcovi, uchádzačovi, dodávateľovi, spĺňam požiadavky nestrannosti a schvaľujem výzvu
na predloženie cenovej ponuky.
Meno : Ing. Gabriela Klinková, Podpis: ............................. Dátum : 12.08.2019

Ing. Klinková Gabriela
vedúca prevádzkového úseku

V Bratislave 12.08.2019

