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

IČO: 397 474
PSČ: 041 81
Číslo: 73

2. Typ zmluvy: Zmluva na poskytnutie služby
Zmluva o dielo uzatvorená v zmysle Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
3. Názov predmetu zákazky: „Zvýšenie kvality vzdelávania, rozšírením a modernizáciou

IKT sietí a zariadení na UVL v Košiciach“
Opis predmetu zákazky: Technický dozor investora
Spoločný slovník obstarávania (CPV) 71251000-2 Architektonické služby a stavebný dozor
4. Miesto poskytnutia služby: areál Komenského 73, ŠD Podhradová 11a13
5. Možnosť predloženia ponuky na: celý predmet obstarávania
6. Variantné riešenie: neumožňuje sa
7. Lehota na dodanie alebo dokončenie zákazky alebo trvanie zmluvy:
od poskytnutia
finančných prostriedkov z EU fondu Výzva 5.1 Kód výzvy: OPVaV-2008/5.1/02-SORO do ukončenia
diela ( II/2010 – II/2011)
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: 0905 907 438
Súťažné podklady sa budú vydávať:
v pracovných dňoch od: 26 .10. 2009 do: 02.11.2009
v pracovnom čase od: 8.00
do: 13.00
Spôsob prevzatia súťažných podkladov: osobné prevzatie
9. Úhrada za súťažné podklady: nevyžaduje sa
10. Uplynutie lehoty na predloženie ponúk:
deň:
18 mesiac: novembra rok: 2009 hodina: 12.00
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: 19
mesiac: novembra rok: 2009 hodina: 9.00
Miesto otvárania obálok s ponukami
Názov:
Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach
Obec (mesto): Košice
PSČ: 041 81
Ulica:
Komenského
Číslo: 73
Číslo miestnosti: zasadačka v pav. č. 11

12. Podmienky financovania predmetu obstarávania: predmet obstarávania bude hradený
z vlastných zdrojov a z Operačného programu: Výskum a vývoj , Prioritná os 5: Infraštruktúra
vysokých škôl
13. Podmienky účasti uchádzačov: - predloženie dokladu o oprávnení podnikať (originál alebo
overená kópia), alebo overenej kópie potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov, alebo
autorizačné osvedčenie na predmetnú činnosť
Ďalšie podmienky účasti uchádzačov: - nevyžadujú sa
Kritériá na hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov: predloženie požadovaných
dokladov
14. Kritériá na hodnotenie ponúk:
- cena
15. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk:
deň: 31 mesiac: december rok: 2009
16. Ďalšie informácie obstarávateľa: Obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup
zadanie zákazky v súlade s ustanovením § 46 zákona č. 25/2006
Zverejnené:
Na webovej stránke dňa 26. 10. 2009 a vo výveske na vrátnici v dňoch 26.10 .2009 -02.11.2009

Dátum: 26.10.2009

Ing. Miroslav Bartko

