Výzva
na predloženie cenovej ponuky na dodanie prác a služieb „Servis a revízie výťahov“ v rámci
prieskumu trhu podľa § 9 ods. 9 Zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pri zadávaní zákazky, ktorá nie
je nadlimitná ani podlimitná a ktorá nespĺňa podmienky podľa § 4 ods. 2 alebo ods. 3
citovaného zákona.
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: Zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
3. Miesto dodania predmetu zákazky: Židovská č. 1, Gorkého 17 a Laurínska 19, v
Bratislave
4. Podrobný opis predmetu zákazky: Pravidelné revízie a servis výťahov typu:
Transporta TOV 250/7 st.
Transporta TOV 320/9 st.
Transporta TOV 320/8 st.
Transporta NGS 500/3 - 2 ks
Nákladný A10 100 kg výťah/2 - 2 ks
Schindler GMV 1000/4 st.
Schindler GMV 630/2
Schindler plošina pre imobilných/1
5. Rozsah predmetu zákazky: 9 ks výťahov, 1 ks plošina
6. Možnosť predloženia ponuky na celý predmet zákazky, resp. podľa jednotlivých typov
výťahov uvedených v ponuke.
7. Spôsob tvorby ceny.
Cenu požadujeme spracovať podľa jednotlivých typov výťahov za pravidelné kontroly (3mesačné, resp. mesačné. Uviesť o aké obdobie ide.)
8. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky :
Lehota dodania predmetu zákazky: počas celého r. 2020
9. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk do:
a/dňa 20.11.2019 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.
10. 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.
11. Kritériá na hodnotenie cenových ponúk:
a) najnižšia cenová ponuka
b) referencie s uvedením kontaktu
c) špecifikácia prác obsiahnutých v paušálnej cene
Vyhlasujem, že nie som v konflikte záujmov vo vzťahu k predmetu zákazky VO „Servis a revízie
výťahov“ pri vypracovaní podkladov do výzvy na predloženie cenových ponúk :
k záujemcovi, uchádzačovi, dodávateľovi a spĺňam požiadavky nestrannosti
Meno : Veronika Rusnaková , Podpis: ............................. Dátum : 11.11.2019

Vyjadrenie vedúceho zainteresovanej osoby vo vzťahu k podkladom pre verejné obstarávanie
Vyhlasujem, že nie som v konflikte záujmov vo vzťahu k predmetu zákazky VO „Servis a revízie
výťahov“ 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 : 11.11.2019

Ing. Klinková Gabriela
vedúca prevádzkového úseku

V Bratislave 11.11.2019

