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Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu ob čanov so zdravotným postihnutím 
Mokohájska 1, 842 02 Bratislava 4 

 
 

Výzva na predkladanie cenovej ponuky 
(zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní) 
 
1 Názov: Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu ob čanov so zdravotným postihnutím  
IČO: 603457 
Ulica: Mokrohájska 1 
Obec (mesto): Bratislava 
PSČ: 842 02 
      
2 Kontaktná osoba: Ing. Peter Hološka, pán Ľubomír Pavlovi č 
Telefón: 0911474004 , 0907112052 
E-mail: peter.holoska@iprba.sk , lubomir.pavlovic@iprba.sk  
Internetová adresa: www.iprba.sk 
 
3. Názov predmetu zákazky:   
3.1. „Oprava rozvodov SI, EI a stavebné úpravy v ku chynke  internátu“. 
 
4 Druh zákazky  
4.1. – stavebná práca  
        
5. Miesto dodania/poskytnutia predmetu zákazky:  
5.1 Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu ob čanov so zdravotným postihnutím, Mokrohájska 1, 
Bratislava. 
  
6. Stru čný opis zákazky   

Vybúranie betónovej podlahy hr. 150 mm m3 1,81 

Otlčenie obkladu keramického m2 3,5 

Otlčenie poškodenej omietky m2 2 

Vybúranie oceľovej vane ks 1 

Demontáž WC misy ka 1 

Vysekanie drážok pre elektro cel 1 

Vysekanie drážok pre sanitu cel 1 

Primurovka z heblu m2 2,5 

Betonáž poteru m2 12,1 

Omietka stien m2 7,4 

Zaomietanie drážok po elektroinštalácii cel 1 

Obklad keramický dodávka a montáž m2 10 

Dlažba keramická dodávka a montáž m2 12,1 

Keramický soklík bm 9,25 

Silikónovanie podlahy a sokla bm 13,5 

Dodávka a montáž kuchynskej linky ks 1 

Dodávka a montáž kuchyn. Drezu ks 1 

Dodávka a montáž batérie ks 1 

Náter zárubní ks 2 

Oškrabanie starej maľovky m2 25,4 

Izolovanie po zatečení m2 1,2 

Maľba stien a stropov m2 38,56 

Náter radiátora cel 1 

Výmena vchodovej zárubne ks 1 

Dvere vchodové PO 30 min ks 1 

Presun hmôt vnútrostaveniskový cel. 1 

Uskladnenie odpadu na skládku t 6,9 

Dopravné náklady cel. 1 
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7. Spoločný slovník obstarávania (CPV)  
    7.1 - 45.32.12 
 
8. Celkové množstvo alebo rozsah  
     8.1 - Špecifikácia je uvedená v bode 6 
 
9. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH  
    9.1.  Do : 3000,00  EUR bez DPH 
 
 
10. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania  
      1.11. – 15.12.2014 
 
11. Kritéria na vyhodnotenie ponúk  
      11.1 Jediným kritériom je „Najnižšia ponuková  cena “ 
 
12. Použije sa elektronická aukcia 
      12.1. – nie 
 
13. Podmienky účasti 
      13.1 Foto z OR alebo živnostenského listu so zápisom prác na predmet obstarávania. 
 
Ponuku je potrebné doru čiť v elektronickej podobe (e-mail) ma adresu kontaktn ej osoby, 
uvedenej 
v bode 2. 
- Elektronickou poštou 
- Poštovou zásielkou na adresu obstarávate ľa 
- Osobne do podate ľne pošty obstarávate ľa 
 
14. Lehota, miesto a spôsob predkladania ponúk 
     14.1 Termín na predloženie ponúk uplynie d ňom : 24.10..2014, 12,00 hod 
 
15. Doplňujúce informácie 
      15.1 Komunikácia s obstarávate ľom je možná písomne e-mailom s kontaktnou sobou 
              denne a telefónom na čísle :  091147400 
15.2 Obhliadku predmetu zákazky je možné vykona ť denne od 8,00 hod. do 14,00 hod. po 
        Telefonickom dohovore s kontaktnou osobou z a obstarávate ľa ( 0911474004) 
15.3 Obstarávate ľ si vyhradzuje práv vyhlásenú formu obstarávania zr uši ť pod ľa §46 zákona 
        25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní 
 
 
16. Ostatné: 
Verejný obstarávate ľ si vyhradzuje právo neprija ť ponuku, ktorej celková cena za dodanie 
predmetu 
zákazky prevyšuje finan čný limit ur čený verejným obstarávate ľom pre predmet zákazky, alebo 
neobsahuje všetky podklady uvedené v tejto výzve. 
Úspešnému uchádza čovi bude zaslaná objednávka (alebo uzatvorená zmluva) pod ľa 
predloženej cenovej 
ponuky. Neúspešných uchádza čov verejný obstarávate ľ nebude informova ť o výsledku 
vyhodnotenia 
ponúk. 
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a pred ložením ponuky znáša uchádza č bez 
finan čného 
nároku vo či verejnému obstarávate ľovi, bez oh ľadu na výsledok zadávania zákazky. 
 
PRÍLOHY: (dopl ňte pod ľa potreby) 
 
V Bratislave : 14.10.2014 
 
 
                                                                                               PhDr. Dušan P i š e l 
                                                                                                         Riadite ľ 
 
 
 


