Centrum vedecko-technických informácií
Slovenskej republiky
Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
zákazka podľa §9 ods.9 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon)

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Úradný názov a sídlo:
Centrum vedecko-technických informácií
Adresa:
Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava
Krajina:
Slovenská republika
IČO:
00151882
Kontaktné miesto:
Centrum vedecko-technických informácií, Lamačská cesta 8/A,
811 04 Bratislava
Kontaktná osoba:
Peter Chudý
Telefón:
02/ 69253 118
e-mail:
peter.chudy@cvtisr.sk
Názov predmetu zákazky:
„Zimná údržba“
Druh zákazky:

Služby

Rozdelenie predmetu zákazky na časti:

NIE

Hlavné miesto poskytovateľa služieb:

- Centrum vedecko-technických informácií,
Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava
- Jozefská 21, Bratislava
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Opis predmetu zákazky:
Pohotovostný režim z následným vykonaním zimnej údržby, ktorý spočíva:
V monitorovaní stavu schodnosti komunikácií priľahlých k objektom (viď nižšie)
V odstraňovaní snehovej a ľadovej vrstvy z pevných príjazdových a peších komunikácií
V zaistení zjazdnosti a prechodnosti všetkých komunikácií priľahlých k objektom
Zimná údržba sa bude vykonávať na chodníkoch a cestných komunikáciach priľahlých
k objektom:
Lamačská cesta 8/A, Bratislava: komunikácia o výmere 327,50 m2
Jozefská 21, Bratislava: komunikácia o výmere 31,40 m2
Dodávateľ zaistí technické, materiálne a personálne zabezpečenie výkonu činnosti.
Zimnú údržbu dodávateľ vykoná v čo najkratšom čase, najneskôr do hodiny od zistenia stavu.
Výsledkom výkonu zimnej údržby dodávateľa je zabezpečenie zjazdnosti komunikácií pri
objektoch.
Realizácia počas zimného obdobia do 03/2014
Lehota na predkladanie ponúk: 19.12.2013 do 12:00 hod.
Ponuky musia byť doručené na adresu verejného obstarávateľa; podateľňa, prízemie,
miestnosť č. 47. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Vonkajší obal ponuky
musí obsahovať označenie: „Zimná údržba – NEOTVÁRAŤ“ a meno zodpovednej osoby
za verejné obstarávanie u verejného obstarávateľa v lehote na predkladanie ponúk alebo
emailom na peter.chudy@cvtisr.sk.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia cena za 1 mesiac zimnej údržby v EUR s DPH.
Úspešným uchádzačom bude ten, ktorý ponúkne najnižšiu cenu za 1 mesiac zimnej údržby
v EUR s DPH.
V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH uvedie celkovú cenu predmetu zákazky.
Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH upozorní na to v ponuke označením „nie som platcom
DPH“.
Dátum zverejnenia tejto výzvy v profile www.cvtisr.sk: 11.12.2013
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