PRIESKUM TRHU
Výzva na predloženie cenovej ponuky
v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
1.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa

Názov organizácie:
Sídlo organizácie:
IČO:
DIČ:
Kontaktná osoba:
Telefón:
Fax:
E-mail:

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žehrianska 9, 851 07 Bratislava 5
42134943
2022673994
Ing. Marek Daniš
+421-2 68 26 03 01
+421-2 68 26 02 42
marek.danis@nucem.sk

2.

Názov predmet obstarávania zákazky: Prenájom skladových priestorov BA

3.
□

Druh zákazky:
Tovary ☐

Služby ☐

Práce

4.
Množstvo/ Popis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je prenájom skladových priestorov pre archiváciu dokumentov na
minimálnu dĺžku obdobia 3 rokov. Výmere v rozsahu od 40m2 do 70m2. Priestory musia mať
prívod elektrickej energie (min. jedna elektrická zásuvka), vykurovanie (temperovanie teploty
min. 18C) a samostatne ovládateľné osvetlenie v prenajatých priestoroch. Priestor musí byť
1 samostatne uzamykateľná miestnosť, alebo 2 samostatne uzamykateľné miestnosti
s minimálnou výmerou 20m2. Verejný obstarávateľ požaduje, aby vstup do priestoru bol
monitorovaný (kamery alebo vrátnik). Lokalita: Bratislava V (Petržalka, Jarovce), Bratislava I,
Bratislava II (Ružinov), Bratislava III (Nové mesto).
5.

Predpokladaná hodnota zákazky: < 20.000,- EUR bez DPH na celú dobu trvania zmluvy (max.
36 mesiacov)

6.
V kalkulácii sa požaduje uviesť:
V navrhnutej cene požadujeme zahrnúť všetky náklady spojené s poskytnutím predmetu
zákazky.
Navrhnutá cena v cenovej ponuke bude vyjadrená v EUR bez aj s DPH (pokiaľ je navrhovateľ
platcom DPH). Ak navrhovateľ nie je platiteľom DPH, na túto skutočnosť upozorní v návrhu.

Cenovú kalkuláciu zasielajte vo forme vyplnenej tabuľky – príloha č. 1.
7.
Kritérium vyhodnotenia prieskumu trhu – cenových ponúk:
Najnižšia konečná cena prenájmu c e l é h o priestoru v EUR/mesiac (v prípade platcov
DPH cena s DPH, v prípade neplatcov DPH celková cena).
8.

Zmluvné podmienky: Verejný obstarávateľ podpíše s úspešným uchádzačom zmluvu o
nájme a podnájme nebytových priestorov podl'a Zákona č. 116/1990 Zb. na dobu 36 mesiacov.
Úspešný uchádzač musí na vyzvanie pred podpisom zmluvy doložiť doklad/y preukazujúce,
že je oprávnený poskytovať službu vo vzťahu k predmetu zákazky.
9.
Lehota a miesto predkladania cenových návrhov:
Lehota na predkladanie cenových ponúk: 30.01. 2014 do 10.00 hod.
Návrhy musia byť doručené e-mailom na adresu: marek.danis@nucem.sk
10. Podmienky financovania: Verejný obstarávateľ uhradí predmet zákazky na základe
predloženej faktúry poskytovateľa. Faktúra bude splatná do 30 kalendárnych dní odo dňa jej
doručenia.
11. Otváranie ponúk: bez prítomnosti uchádzačov
12. Uplynutie lehoty viazanosti: 31.03.2014
13. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Verený obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:
- návrh ceny úspešného uchádzača bude vyšší ako je stanovený finančný limit pre zákazku
s nízkou hodnotou v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- nebude predložená žiadna ponuka,
- predložená ponuka nebude zodpovedať určeným požiadavkám,
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie.

V Bratislave dňa: 21.01.2014
Zodpovedný zamestnanec: Ing. Marek Daniš

Príloha č. 1: Cenová kalkulácia
Zákazka: Prenájom skladových priestorov BA

Položka

Prenájom
skladových
priestorov

Jednotka

Počet
jednotiek

m2

Uveďte
reálnu
výmeru
ponúkaného
priestoru
v m2

SPOLU v € bez DPH* za 36 mesiacov
SPOLU v € s DPH** za 36 mesiacov
*Neplatiči DPH uviesť túto skutočnosť v rámci zaslania ponuky
** Neplatiči DPH v tomto riadku neuvedú žiadnu cenu

2

Jednotková
cena za
m2/mesiac
v€
bez DPH

Cena celkom za
položku
v€
bez DPH/mesiac

