Výzva na predkladanie ponúk
(zadávanie podprahovej zákazky)
1. Identifikácia obstarávateľskej organizácie
Názov: Technickohospodárska správa ústavov SAV
IČO: 111 643
Adresa:
Obec (mesto): Košice
PSČ: 040 01
Ulica: Watsonova 45
Kontaktná osoba: Eva Lojdová
Telefón: 055/79 22 110, 79 22 101
Fax:
055/79 22 117
Elektronická pošta: lojdova@saske.sk
2. Predmet zákazky
Zákazka na poskytovanie služieb.
3. Názov predmetu zákazky
Vypracovanie stavebnej projektovej dokumentácie pre projekt „Modernizácia infraštruktúry a vnútorného
vybavenia ústavov SAV v Košiciach pre zlepšenie podmienok vzdelávacieho procesu“.
4. Rozdelenie predmetu zákazky na časti
NIE
ÁNO
X
V prípade rozdelenia zákazky na časti, ponuky môžu byť predložené na:
jednu časť
X
viacero častí
všetky časti
X
V prípade rozdelenia zákazky na časti, predmet zákazky je rozdelený na nasledujúce časti:
Objekty: Parazitologický ústav SAV – Hlinkova 3
Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV – Pri hati 10
Ústav experimentálnej fyziky SAV – Bulharská 2,4,6
Spoločenskovedný ústav SAV – Karpatská 5
Areál SAV - Watsonova 45, 47
5. Opis predmetu zákazky
Vypracovanie stavebnej projektovej dokumentácie pre projekt „Modernizácia infraštruktúry a vnútorného
vybavenia ústavov SAV v Košiciach pre zlepšenie podmienok vzdelávacieho procesu“.
6. Miesto dodania predmetu zákazky
Technickohospodárska správa ústavov SAV, Watsonova 45, 040 01 Košice.
7. Kategória služby (podľa prílohy č. 2 alebo 3 k zákonu č. 25/2006 Z. z.)
Prioritná služba.
8. Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet 74225100-3
Ďalšie predmety
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9. Možnosť predloženia variantných riešení:
NIE X
ÁNO
10. Trvanie zmluvy alebo lehota pre skončenie dodávky:
Predpokladané ukončenie dodávky: 20.5.2008
11. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých sa
uvádzajú:
Zákazka bude financovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu. Verejný obstarávateľ môže poskytnúť zálohu, cena
za poskytnutú službu bude uhradená bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry.
12. Podmienky účasti záujemcov:
Predloženie platného dokladu o oprávnení podnikať v predmete zákazky v origináli alebo overenej kópii alebo
predloženie overenej kópie platného potvrdenia Úradu pre verejné obstarávanie o zapísaní do zoznamu
podnikateľov.
13. Podmienky poskytnutia súťažných podkladov
Súťažné podklady si uchádzač môže písomne vyžiadať na adrese:
- ako adresa obstarávateľskej organizácie uvedená v bode 1.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je určená do: 22.4.2008, čas: 15,00 hod.
Úhrada za súťažné podklady:
NIE X
ÁNO
14. Lehota a miesto na predkladanie ponúk
Lehota na predkladanie ponúk – dátum: 5.5.2008, čas: 15,00 hod.
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:
- ako adresa obstarávateľskej organizácie uvedená v bode 1.
15. Kritériá na hodnotenie ponúk:
1. Cena s DPH.
16. Lehota viazanosti ponúk:
Do 15.5.2008.
17. Ďalšie informácie :
Súťažné podklady budú záujemcom poskytnuté osobne v pracovných dňoch od 8,00 do 14,00 hod. alebo zaslané
poštou (e-mailom) na základe ich vyžiadania.

Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie
Meno odborne spôsobilej osoby: Ing. Eva Lojdová
Registračné číslo OSO: VO118-155-2001
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