Centrum účelových zariadení – CÚZ, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany
Stredisko K R E M E N E C Tatranská Lomnica
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Č. p.: CUZ-T – 39/2020-1
VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
pre zadávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

I. NÁZOV, ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Názov: CÚZ, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany
Názov a adresa prevádzky: stredisko Kremenec Tatranská Lomnica 150
Krajina: Slovenská republika
IČO : 42137004
Internetová adresa organizácie (URL) :www.cuz.sk –sekcia dokumenty
www.hotelkremenec.sk
Kontaktná osoba: Ing. Igor Huščava telefón: 052/4467 233, 0905 350 120
E-mail: kremenec.riaditel@cuz.sk
II. OPIS
Názov zákazky: Výzva na podanie cenovej ponuky „Realizácia rekonštrukcie tepelného hospodárstva v CÚZ stredisko Kremenec,Tat.Lomnica.“
Druh zákazky: stavebné práce
Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
Požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky.
Hlavné miesto poskytovania zákazky: stredisko Kremenec Tatranská Lomnica
Termín splnenia zákazky: do 2 mesiacov od podpisu zmluvy – najneskôr do 30.9.2020
Stručný opis zákazky:
Predmetom je realizácia“ Rekonštrukcia tepelného hospodárstva“ - vonkajší rozvod tepla, OST
s vykurovaním a ohrevom TPV pre novú a starú časť Kremenca a samostatný zdroj tepla pre objekt
Vilky v zmysle projektu stavby CUZ stredisko Kremenec T. Lomnica.
Realizácia prác denne od 7.30 hod. do 16.30 hod. počas prevádzky zariadenia.
Obhliadka miesta plnenia zakázky: CUZ Kremenec Tatranská Lomnica
Dňa: 13. 7. 2020 10 .00 -12.00 hod.
K obhliadke je potrebné dohodnúť si presný čas na t. č.. 0905 350 120
Možnosť nahliadnuť do projektu stavby v deň obhliadky a v pracovných dňoch
od 9.00 – 12. 00 hod. u riaditeľa zariadenia Kremenec T. Lomnica č. 150 do dňa podania
cenovej ponuky.

III. PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY
Predpokladaná hodnota zákazky je 130 000,- €

€ bez DPH za celý predmet zákazky.

IV. ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Komunikácia:
Oznámenie,
odovzdávanie
podkladov
a dorozumievanie
medzi
verejným
obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi bude uskutočňovaná prostriedkami elektronickej
komunikácie – emailom. Verejný obstarávateľ akceptuje zo strany záujemcov aj iné spôsoby
komunikácie, napr. písomne prostredníctvom pošty, faxom, alebo ich kombináciou.
Lehota na predkladanie ponúk:
Dátum: 20.7.2020
Čas: do 13. 00 hod.
Spôsob predkladania ponúk: Formou elektronickej komunikácie na email
kremenec.prevadzkar@cuz.sk

V. PODMIENKY ÚČASTI
Podmienky účasti:
Doloženie dokladu o oprávnení poskytovať danú službu (živnostenské oprávnenie alebo
výpisu zo živnostenského registra alebo iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa
osobitných predpisov alebo výpis z obchodného registra) alebo potvrdenie príslušného
orgánu, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na dodanie
požadovaného predmetu zákazky – neoverená kópia)

VI. KRITÉRIÁ VYHODNOTENIA PONÚK
Kritérium na vyhodnotenie ponúk: - cena bez DPH za celý predmet zákazky.
K základným rozpočtovým nákladom je možné podľa zváženia pripočítať vedľajšie rozpočtové
náklady
Na základe výsledku vyhodnotenia ponúk bude určený úspešný uchádzač. Neúspešných
uchádzačov bude verejný obstarávateľ informovať o výsledku vyhodnotenia ponúk.

VII. PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY
Výsledkom verejného obstarávania bude zmluva o dielo.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na základe výsledkov tohto postupu zadávania zákazky
neuzavrieť zmluvu. Preddavok ani zálohová platba sa neposkytuje.
Úhrada za predmet zákazky bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku
prostredníctvom finančného úradu verejného obstarávateľa po dodaní predmetu obstarávania
na základe faktúry, splatnosť faktúry bude 30 dní.
VIII: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Zákazka sa týka projektu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky:
Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných
dôvodov:
- nebude predložená ani jedna ponuka,
-ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve
na predkladanie ponúk,
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie.

V Tatranskej Lomnici
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