PAMIATKOVÝ ÚRAD
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava 1

ZADÁVANIE

ZÁKAZKY

V zmysle § 9 ods.9 zákona č.25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zmeny č.95/2013 Z.z.

Výzva na predloženie ponuky
Verejný obstarávateľ:
Názov:
Adresa:
IČO:
Kontaktná osoba:
Telefón:
E-mail:

Pamiatkový úrad SR
Cesta na Červený most 6
814 06 Bratislava
31755194
Ivana Halapinová
00421220464206
Ivana.Halapinova@pamiatky.gov.sk

Predmet obstarávania :
„Výmena elektroinštalácie v objekte Dolná Ružová 7, Banská Štiavnica“
Opis predmetu zákazky:
Pamiatkový úrad SR bude realizovať výmenu elektroinštalácie v objekte Krajského
pamiatkového úradu, pracovisko v Banskej Štiavnici, Dolná Ružová 7. Súťažné podklady
k vypracovaniu ponuky sú v prílohe tejto výzvy.
Práce sú zatriedené v triede 45.31 slovníka obstarávania Zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Výmenu elektroinštalácie rieši projekt
č.11GK13 z 06/2013 vypracovaný Ing.V.Katuščákom a obsahuje aj orientačný výkaz výmer
materiálu.
Predpokladaná hodnota zákazky: 28 440 eur bez DPH
Jedná sa o finančný limit podlimitnej zákazky § 4 ods.3 pism.a) – predpokladaná hodnota
zákazky je rovnaká alebo vyššia ako 1 000 eur – 30 000 eur - ak ide o zákazku na uskutočnenie
stavebných prác a realizuje sa prieskumom trhu.
Miesto dodania :

Dolná Ružová 7, Banská Štiavnica

Fyzická obhliadka:

10.7.2013 o 10,00 hodine

Označenie, či sa použije elektronická aukcia: Nie
Termín predloženia ponuky :

15.7.2013 do 12,00 hod.

Telefón: + 421 - 2 /20 464 111
Fax:
+ 421 - 2 / 20464 200

IČO: 31755194
DIČ: 2021491560

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000068998/8180
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Predloženie ponuky: Ponuky zaslané poštou, je potrebné predložiť s označením: “Výmena
elektroinštalácie v Banskej Štiavnici - neotvárať“
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť :
Pamiatkový úrad SR
Cesta na Červený most 6
814 06 Bratislava
Ponuky je možné zaslať aj elektronickou poštou na adresu:
Ivana.Halapinova@pamiatky.gov.sk
K ponuke je potrebné priložiť doklad o oprávnení uskutočňovať uvedené práce
Doplňujúce informácie:
Pamiatkový úrad SR vyhodnotí cenové ponuky a uzavrie zmluvu s uchádzačom, ktorého cena
bude najnižšia pri dodržaní predpísaných podmienok.
Predbežná realizácia prác tejto zákazky bude v termíne 08-09/2013. Ostatné obchodné
podmienky budú upresnené v zmluve o dielo s úspešným uchádzačom.

