
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
 Formulár: Formulár č. 7  podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z. 

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
IČO:  00606723
Ipeľská 1, 042 20 Košice-Západ
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Ipeľská 1
Kontaktná osoba: Ing. Milena Pancáková
Mobil: +421 915901044
Telefón: +421 557860127
Fax: +421 557860155
Email: pancakova@ruvzke.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):  http://www.ruvzke.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL):  http://www.ruvzke.sk
Ďalšie informácie možno získať na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky budú doručené na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)

I.2.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 
I.2.1.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 

RA - Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. a)

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.    OPIS

II.1.    Názov zákazky 
Výmena okien na budove RÚVZ so sídlom v Košiciach na Ipeľskej ulici č. 1, 040 11, Košice

II.1.2.    Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Stavebné práce
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác:  Ipeľská 1, 040 11, Košice
NUTS kód: 
SK042

II.1.3.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Výmena okien na prízemí, 1. poschodí, 4. poschodí na budove RÚVZ so sídlom v Košiciach na Ipeľskej ulici č. 1, 040 11,
Košice - demontáž súčasných drevených okien, parapetov, dodávka a montáž nových plastových okien vrátane
vnútorných žalúzií, murárske práce, začisťovanie, presun hmôt a ostatné nutné stavebné práce, odvoz a ekologická
likvidácia starých okien a vzniknutých odpadov.

II.1.4.    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 45215120-4 

II.2.    Množstvo alebo rozsah zákazky 
II.2.2.    Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH 

Hodnota:  27 500,0000 EUR
II.3.    Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 

Obdobie:  v mesiacoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu:  2

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.    Podmienky účasti 

III.1.1.    Osobné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Uchádzač musí preukázať
splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších
predpisov a to predložením dokladov podľa § 26 ods.2 písm. e) t. j. dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať
stavebné práce alebo poskytovať službu, resp. ods. 4, resp. ods. 5. Uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov pre
verejné obstarávanie môže nahradiť uvedené doklady predložením platného potvrdenia o jeho zapísaní do zoznamu
podnikateľov podľa § 128 ods. 1 zákona. Ak žiadosť o účasť predkladá skupina dodávateľov, doklady preukazujúce
splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní osobné postavenie, predloží každý člen skupiny osobitne.  
Doklady žiadame predložiť ako originály, resp. overené kópie, nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponúk.

III.1.2.    Ekonomické a finančné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  podľa § 27 ods. 1 písm. a)
zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa neuplatňuje.

III.1.3.    Technická alebo odborná spôsobilosť 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Technickú a odbornú
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spôsobilosť podľa § 28 ods. 1 písm. a) zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov uchádzač preukáže:  
Minimálne 3 referenciami za predchádzajúce 2 roky (2011, 2012), ktorých predmetom sú stavebné práce obdobné
stavebným prácam, ktoré sú predmetom tejto zákazky, čiže výmena okien. Referencie budú obsahovať okrem objemu
stavebných prác, lehôt dodania a odberateľov aj kontakt na odberateľa, meno a telefónne číslo zodpovednej osoby a
musia byť potvrdené odberateľom.  
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti technická a odborná
spôsobilosť ako originál, resp. overené kópie.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská:  Nie

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

IV.1.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba:  Najnižšia cena

IV.1.2.    Použije sa elektronická aukcia 
Nie

IV.2.    Administratívne informácie
IV.2.1.    Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ

2013/04365
IV.2.2.    Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov 

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas:  10.09.2013 09:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte:  Nie

IV.2.3.    Lehota na predkladanie ponúk 
Dátum a čas:  10.09.2013 10:00

IV.2.4.    Podmienky otvárania ponúk 
Dátum a čas:  10.09.2013 13:00
Miesto :  Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská č. 1, Košice
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk :  Otváranie častí ponúk označených ako Ostatné je neverejné, pri
otváraní časti ponúk označených ako Kritériá verejný obstarávateľ umožní účasť všetkým uchádzačom, ktorí predložili
ponuku v lehote na predkladanie ponúka ktorých ponuka nebola vylúčená.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.    Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ 

Nie
VI.3.    Dátum odoslania tejto výzvy 

20.08.2013
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