Výzva k súťaži na zadanie podprahovej zákazky
1. Identifikácia obstarávateľa:
Názov: Univerzita veterinárskeho lekárstva
Sídlo
Obec (mesto): Košice
Ulica: Komenského
Telefón: 0905 907 438

IČO: 397 474
PSČ: 041 81
Číslo: 73
Fax: 63 23 666

2. Typ zmluvy: Zmluva na uskutočnenie stavebných prác

Spoločný slovník obstarávania (CPV : 45421100-5 Montáž dverí a okien a súvisiacich súčastí,

45410000-4 Omietkarské práce
Opis práce (prác): Dodávka a montáž okien - ŠD Podhradová 11A a13B
3. Miesto uskutočnenia práce (prác): Košice, Študentský domov , Podhradová
4. Možnosť predloženia ponuky na: celý predmet obstarávania
5. Variantné riešenie: neumožňuje sa
6. Lehota na dodanie alebo dokončenie zákazky alebo trvanie zmluvy: jún 2010
7. Poskytovanie súťažných podkladov
Súťažné podklady si uchádzač môže písomne vyžiadať na adrese: adresa obstarávateľa uvedená
v bode 1
Kontaktná osoba: Meno: Miroslav Priezvisko: Ing. Bartko Telefón: 0905907438
Súťažné podklady sa budú vydávať:
v pracovných dňoch od: 11.11. 2009 do: 18.11. 2009
v pracovnom čase od: 8.00
do: 13.00
Spôsob prevzatia súťažných podkladov: osobné prevzatie
8. Úhrada za súťažné podklady: nevyžaduje sa
9. Uplynutie lehoty na predloženie ponúk:
deň:
09 mesiac: december rok: 2009

hodina: 13.00

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť : adresa obstarávateľa uvedená v bode 1
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
10. Otváranie obálok s ponukami:
deň: 10
mesiac: december rok: 2009 hodina: 9.00
Miesto otvárania obálok s ponukami
Názov: Univerzita veterinárskeho lekárstva
Obec (mesto): Košice
Ulica: Komenského
Poschodie: prvé - budova rektorátu

PSČ: 041 81
Číslo: 73
Číslo miestnosti: 1

11. Podmienky financovania predmetu obstarávania: predmet obstarávania bude hradený
z dotačného účtu a z vlastných zdrojov
12. Podmienky účasti uchádzačov: - predloženie dokladu o oprávnení podnikať (originál alebo
overená kópia) alebo overenej kópie potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov
Ďalšie podmienky účasti uchádzačov: - uvedené v súťažných podkladoch
Kritériá na hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov: predloženie požadovaných
dokladov
13. Kritériá na hodnotenie ponúk:
- cena
14. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk:
deň: 31 mesiac: marca rok: 2010
15. Ďalšie informácie obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ doporučuje uchádzačom pred vypracovaním ponuky vykonať obhliadku
objektu , ktorá sa uskutočni 23.11.2009 o 10 00 hod.
Zverejnené:
Vo výveske pri vrátnici v dňoch 11.11.2009 -18.11.2009 a na webovej stránke UVL dňa 11.11.2009

Dátum: 10.11.2009

Ing. Miroslav Bartko

