Výzva na predkladanie cenových ponúk
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 (ďalej len „zákon o VO“).
1.

Predmet zákazky :

Multifunkčný odlievací stôl.
2.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Sídlo:
Hviezdoslavovo námestie 18, 814 37 Bratislava
IČO:
00 157 805
Kontaktná osoba: Ing. Dagmar Haraštová
Tel: 02/68299567, e-mail: harastova@vsvu.sk

3.

Opis zákazky:
CPV :

3915 1200-7

Dielenské pracovné stoly.

Predmetom zákazky je dodávka a montáž multifunkčného odlievacieho stola s kamennou
pracovnou doskou.
Požadované vlastnosti:
- Rozmery 2000 mm x 1000 mm x 800 mm.
- Možnosť vibrácie
- Možnosť odsávania podtlakom prostredníctvom jestvujúcej vákuovej komory s externým
výstupom.
Požadovaná záruka minimálne 24 mesiacov.
4.

Výsledok obstarávania:
4.1.

5.

Rozdelenie a komplexnosť zákazky:
5.1.

6.

7.

Objednávka.

Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.

Miesto a termín dodania tovaru:
6.1.

Miesto dodania :
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Drotárska cesta 44, 811 02 Bratislava

6.2.

Termín dodania : do 30 pracovných dní od doručenia objednávky.

Hlavné podmienky zákazky, spôsob financovania a spôsob stanovenia ponúknutej ceny:
7.1. Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ.
ITMS projektu: 26240220088

Názov projektu: Centrum aplikovaného výskumu nových materiálov a transferu
technológií.

Číslo výzvy: OPVaV-2013/4.2/09-RO
Operačný program: Výskum a vývoj
Prioritná os: 4 Podpora výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji
Opatrenie: 4.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe
v Bratislavskom kraji

8.

7.2.

Fakturácia bude po dodaní a namontovaní tovaru na základe odovzdávacieho protokolu,
písomne odsúhlaseného zodpovednou osobou verejného obstarávateľa. Splatnosť
faktúry je bezhotovostným platobným stykom do 30 dní od jej doručenia.

7.3.

Cena zákazky uvedená v ponuke musí byť konečná, musí obsahovať všetky náklady
súvisiace s dodaním a montážou, t.j. aj náklady na balenie a dopravu, drobný inštalačný
materiál, uvedenie do prevádzky a podobne.

7.4.

Uchádzač uvedie ponúknutú cenu v štruktúre, ktorá je uvedená v prílohe č. 1.

Lehota na predkladanie cenových ponúk:
Verejný obstarávateľ žiada cenovú ponuku doručiť najneskôr v piatok 21.02.2014 do 15:00.
e-mailom na adresu : harastova@vsvu.sk
alebo poštou, prípadne osobne na sekretariát kvestorky Vysokej školy výtvarných umení v čase
od 08:00 do 15:00, na adresu:
Vysoká škola výtvarných umení
Ing. Dagmar Haraštová
Hviezdoslavovo námestie 18
814 37 Bratislava
Do predmetu e-mailu alebo na obálku s cenovou ponukou prosím uviesť
„Cenová ponuka –Odlievací stôl“.

9.

Kritérium na hodnotenie cenových ponúk:
9.1.
9.2.

Kritériom na hodnote bude najnižšia celková cena s DPH.
V prípade, že viacerí uchádzači predložia rovnakú najnižšiu celkovú cenu s DPH, budú títo
uchádzači vyzvaní na predloženie nižšej ceny.

V Bratislave 11.02.2014

Príloha č. 1
k výzve na predkladanie ponúk Multifunkčný odlievací stôl

Cenová ponuka – Multifunkčný odlievací stôl
Názov uchádzača :

Adresa uchádzača :

IČO :

DIČ :

IČ DPH :

Zapísaný v
Štatutárni zástupcovia podľa dokladu o oprávnení podnikať

Kontaktná osoba:
Tel:

Fax :

e-mail :

www :

Bankové spojenie :
Č. účtu/IBAN :

Položka
Multifunkčný odlievací stôl
V ............................ dňa ...............................
Meno a priezvisko predkladateľa ponuky:

Cena
bez DPH

20% DPH

Cena
s DPH

