Výzva k súťaži na zadanie podprahovej zákazky na uskutočnenie
stavebných prác

1.Identifikácia obstarávateľa:
Názov: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Sídlo
Obec (mesto): Košice
Ulica: Komenského
Telefón: 0905 907 438
666

IČO: 397 474
PSČ:
Číslo:

041 81
73
Fax: 63 23

2. Typ zmluvy: Zmluvu na uskutočnenie stavebných prác uzatvorená podľa § 536 a následných
ustanovení Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb .
3, Názov predmetu zákazky: Stavebná údržba
Spoločný slovník obstarávania (CPV) 45262300-4, 45262321-7, 45262500-6, 4531000045332200-5, 45421100-5,45432110-8,45331100-7,45342000-6,45432112-2, 45440000-3.
Opis práce (prác): „Stavebná údržba “ podľa potreby a požiadaviek verejného obstarávateľa
4. Miesto uskutočnenia práce (prác): Košice, areál UVL, Jazdecký areál, ÚZ Rozhanovce,
Študentský domov , Areál pri Hati.
5. Možnosť predloženia ponuky na: celý predmet obstarávania
6. Variantné riešenie: neumožňuje sa
7. Lehota na dodanie alebo dokončenie zákazky alebo trvanie zmluvy:
vyčerpania finančného limitu

Rok 2008 resp. do

8. 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: 10.03.2011 do: 17.03.2011
v pracovnom čase od: 8.00
do: 13.00
Spôsob prevzatia súťažných podkladov: osobné prevzatie
10. Úhrada za súťažné podklady: nevyžaduje sa
9. Uplynutie lehoty na predloženie ponúk:
deň:
30 mesiac: marec rok: 2011 hodina: 13.00
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť : adresa obstarávateľa uvedená v bode 1
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.

11. Otváranie obálok s ponukami:
deň: 31
mesiac: marec rok: 2011 hodina: 9.00
Miesto otvárania obálok s ponukami
Názov: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Obec (mesto): Košice
PSČ: 041 81
Ulica: Komenského
Číslo: 73
Poschodie: prvé - budova rektorátu
Číslo miestnosti: 1
12. Podmienky financovania predmetu obstarávania: predmet obstarávania bude hradený
z dotačného účtu a z vlastných zdrojov
13. Podmienky účasti uchádzačov: - predloženie dokladu uvedených v Časti III, bod. 13 (originál
alebo overená kópia nie staršiu ako tri mesiace)
Kritériá na hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov: predloženie požadovaných
dokladov
14. Kritériá na hodnotenie ponúk:
- cena
15. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk:
deň: 30 mesiac: apríl rok: 2011
15. Ďalšie informácie obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ doporučuje uchádzačom pred vypracovaním ponuky vykonať obhliadku
objektu , ktorá sa uskutočni 24.03.2011 o 10 00 hod.
Obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadanie zákazky v súlade s ustanovením § 46
zákona č. 25/2006. Obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu s predložených ponúk, pokiaľ
ponúknutá cena víťaza obstarávania na predmetnú obstarávania bude vyššia, ako sú plánované
finančné prostriedky obstarávateľa.

Zverejnené:
Na webovej stránke UVLF, dňa: 09.03.2011

Dátum: 09.03.2011
Ing. Miroslav Bartko

