Zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákona o verejnom obstarávaní“)

Základné údaje pre poskytnutie informácie
____________________________________________________________________________________________
Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Názov:
Adresa:
Krajina:
Internetová adresa (URL):
Kontaktné miesto:
Kontaktná osoba:
Telefón:
E-mail:

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
Švermova 43, 974 04 Banská Bystrica
Slovenská republika
www.indprop.gov.sk
Švermova 43, 974 04 Banská Bystrica
Ing. Lucia Husárová
+421 484300130
lucia.husarova@indprop.gov.sk

Predmet zákazky:
,,Dodávka a montáž klimatizácie“

Opis predmetu zákazky:
Technická špecifikácia predmetu obstarávania:
-

2 ks invertorovej klimatizácie - kazetové prevedenie,
odhadovaný chladiaci výkon 2 x 5 kW,
dĺžka prepojovacieho potrubia 21 m.

Predmet zákazky obsahuje okrem dodávky aj montáž klimatizácie a jej pripojenie na elektroinštaláciu.
Miestnosť, v ktorej má byť klimatizácia inštalovaná je orientovaná juhozápadne, je využívaná na rokovacie účely. Vzhľadom na kazetový strop v miestnosti, bude potrebná v mieste osadenia kazetových jednotiek jeho úprava.

Číselný kód pre hlavný predmet a doplňujúce predmety zákazky z Hlavného slovníka, prípadne alfanumerický kód z Doplnkového slovníka Spoločného slovníka obstarávania (CPV):
Hlavný slovník: 42512000-8 - Klimatizačné zariadenia
Odborný garant:
Ing. Lucia Husárová,
tel.: 048/4300 130

Zdroje financovania:
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky.
Predpokladaná hodnota zákazky: 4 014 eur bez DPH
Kritérium na hodnotenie ponúk: Najnižšia cena s DPH.
Obsah ponuky:
1. Cenová ponuka na predmet zákazky musí obsahovať cenu bez DPH a cenu vrátane DPH s rozpisom jednotlivých tovarov a prác.
2. Doklad o oprávnení podnikať (scan originálu alebo úradne overenej fotokópie).

Miesto, lehota a podmienky na predloženie cenovej ponuky:
Cenovú ponuku žiadame predložiť elektronicky, na e-mailovú adresu: lucia.husarova@indprop.gov.sk
Lehota na predloženie cenovej ponuky uplynie dňa: 05.12.2013 o 10:00 hod.
Druh zákazky/typ zmluvy:
Výsledkom postupu vo verejnom obstarávaní bude vystavenie záväznej objednávky.
V Banskej Bystrici, 29.11.2013

Ing. Lucia Husárová, v.r.
riaditeľka
Odbor ekonomiky a informatiky

