Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca, Palárikova
2311, 02216, Čadca, IČO: 17335469

Všetkým záujemcom
Váš list číslo/zo dňa Naše číslo
sp.

/2018

Vybavuje/linka

Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca

Martin Hurina
0918914152

18.10.2018

VEC: Zákazka s nízkou hodnotou „Modernizácia hlavného elektrického rozvádzača HR1“
- Výzva na predloženie ponuky

Podľa ustanovenia 117 zákona NR SR č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých predpisov zákonov a doplnení niektorých zákonov.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:

Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca

Ulica:

Palárikova 2311, 02216, Čadca

IČO:

17335469

Kontaktná
osoba:

Martin Hurina

E-mail:

hurina@kysuckanemocnica.sk

Tel.:

0918914152

2. Opis predmetu zákazky
Modernizácia hlavného elektrického rozvádzača v chirurgickom pavilóne KNsP Čadca. Modernizácia
prebehne za plnej prevádzky nemocnice a pod plnou elektrickou záťažou. Určité druhy prác sa budú
môcť vykonávať len v čase od 22:00 do 6:00.
Typ zákazky: Stavebné práce
CPV:

45310000-3 Elektroinštalačné práce

3. Podmienky účasti:
Odborná spôsobilosť na vykonanie elektrotechnických prác pod plnou záťažou ( doklad o vzdelaní)
Presný rozsah stavebných prác je uvedený vo výkazoch, ktoré tvoria prílohu č. 3 tejto Výzvy na

predkladanie ponúk. Výkaz k oceneniu (príloha č. 3 Výzvy) je po registrácii záujemcu k dispozícii na
www.ezakazky.sk. vo formate „xls“. Záujemca sa prihlási na uvedenom elektronickom
portály na základe prijatej notifikácie na email záujemcu na základe tejto výzvy.

4. Požiadavky na predmet zákazky :
Nacenenie celkovej ceny rekonštrukčných prác s DPH.

5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 26000.00 Eur bez DPH.

6. Lehota na predkladanie ponúk
Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do: 05.11.2018 , 09:00 hod.

7. Miesto predkladania ponúk
Ponuku doručte v lehote na predkladanie ponúk do elektronického systému www.ezakazky.sk do
zákazky „Modernizácia hlavného elektrického rozvádzača HR1“. Dokumenty k ponuke a Návrh na
plnenie kritérií vložte do systému v záložke Odoslanie ponuky. Pre odoslanie kliknite na Odoslať
ponuku.

8. Jazyk ponuky
Slovenský jazyk

9. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritérium na vyhodnotenie ponúk bude celková cena s DPH. Úspešnou ponukou sa stane ponuka
uchádzača, ktorého ponuka nebola vylúčená, a ktorého ponuka bude najnižšia. V celkovej cene za
predmet zákazky budú zahrnuté všetky náklady uchádzača.

9. Typ zmluvy a trvanie zmluvy
Verejný obstarávateľ uzatvorí s úspešným uchádzačom právny vzťah v zmysle podmienok
uvedených v tejto výzve.

10. Miesto stavebných prác
KNsP Čadca

11. Obsah ponuky
Nacenenie výkaz-výmer s DPH a vloženie na elektronický systém.
Priloženie krycieho listu rozpočtu.

12. Doplnujuce informacie
Obhliadka na tvare miesta sa uskutoční 25.10,2018 o 9:30. Zraz bude na vrátnici KNsP Čadca.

Obhliadka na tvare miesta je nutná.

S pozdravom
Martin Hurina
0918914152
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca, technik ZT

Prílohy:
Skutkový stav HR1
Výkaz-výmer

