Výzva na predloženie cenovej ponuky
Zákazky podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Gastro DS, s.r.o.
Alžbetínske námestie č. 1203
929 01 Dunajská Streda
IČO: 50808478
DIČ: 2120479372
Štatutárny orgán: Ing. Ondrej Kosztra
Kontaktná osoba vo veciach VO: Anetta Križanová, tel. 031 2865 048, č. dv. 209
2. Predmet zákazky: "Oprava VZT jednotky a doplnenie systému kondenzačnými jednotkami"
CPV: 45331200-8 Inštalovanie ventilácie a klimatizácie, 45331221-1 Čiastočné inštalácie klimatizácie,
39717200-3 Klimatizačné spotrebiče, 45255400-3 Montážne práce
3. Kategória zákazky:
Tovar a práce
4. Opis (špecifikácia) predmetu zákazky:
Rekonštrukcia vduchotechnického systému v Súkromnej školskej jedálne Gastro DS, Jilemnického ulica
č. 204/11A Dunajská Streda.
Dodávka a montáž obsahuje:
- spracovanie jednoduchej projektovej dokumentácie, potrebných revízii a dodanie potvrdení,
- oprava vzduchotechnickej jednotky,
- dodávka a montáž kondenzačných jednotiek - doplnenie systému na kapacitu postačujúcu pre
klimatizáciu priestoru 15000 m3,
- nevyhnutné stavebné a montážne práce pri demontáži a montáži vzt jednotiek,
- záruka min. 24 mesiacov na tovar a stavebné práce.

Zákazku je možné dodať iba ako celok.
5. Miesto dodania predmetu zákazky:
Gastro DS, s.r.o., budova prevádzky Súkromná školská jedáleň Gastro DS, Jilemnického ulica
č. 204/11A, 929 01 Dunajská Streda. Obhliadku miesta je možné vykonať do 15.05.2021.
6. Predpokladaná hodnota zákazky:
27 200,00 EUR bez DPH
7. Cena predmetu zákazky:
Ponúkaná cena za predmet zákazky bude cena konečná vrátane všetkých nákladov súvisiacich
s realizáciou predmetu zákazky.
Cenu uvádzať:

-

Jednotková cena a celková cena EUR bez DPH

V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní a uvedie konečnú cenu v EUR
celkom.
8. Platnosť ponuky:
Do 17.05. 2021
9. Lehota dodania tovaru, služby astavebných prác:
Termín dodania do: 30.06.2021
10. Typ zmluvy
Objednávka/zmluva
11. Platobné podmienky
Platba po dodávke tovaru a služieb, splatnosť faktúry 30 dní.
12. Lehota na predkladanie ponúk
Ponuky je potrebné doručiť v papierovej podobe na adresu uvedenú v bode 1. v zalepenej obálke
s označením „Neotvárať – súťaž VZT“ v lehote najneskôr do 17.05.2021 do 12.00 hod. Na ponuky
doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.
13. Podmienky účasti
Ponuku môže predložiť iba uchádzač:
13.1
ktorý je oprávnený dodávať predmet zákazky (§ 31 ods. 1 písm. e) zákona o VO),
13.2
nesmie mať uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím
(§ 31 ods. 1 písm. f) zákona o VO) a
13.3
nesmie u neho existovať dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o VO –
konflikt záujmov.
Uchádzač predložením ponuky potvrdzuje súlad s vyššie uvedenými podmienkami Výzvy na
predloženie cenovej ponuky.
14. Kritérium na hodnotenie ponúk Najnižšia
celková cena v EUR bez DPH.
15. Dátum vyhotovenia výzvy
: 09.05.2021

