Výzva na predloženie cenovej ponuky
G/2017/328/8050
v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZoVO)

V súlade so ZoVO realizujeme prieskum trhu:
1. Verejný obstarávateľ
Názov:
Národné lesnícke centrum
Adresa:
ul. T. G. Masaryka 2175/22, 960 92 Zvolen
IČO:
42001315
IČ DPH:
SK 2022091027
Bankové spojenie:
SK20 8180 0000 0070 0024 1498
Kontaktná osoba:
Ing. Miroslava Slivková
- telefón:
0911 299 109
- mail:
slivkova@nlcsk.org
2. Predmet obstarávania
Názov:
Rekonštrukcia návštevnej infraštruktúry arboréta Kysihýbel/

Vŕtaná studňa
Obstarávanie tovaru/prác/služby:
CPV:
Stručný opis:

Hydrogeologický prieskum
71351913-6 služby týkajúce sa geologického prieskumu
Predmetom zákazky je vykonanie podrobného hydrogeologického prieskumu
v arboréte Kysihýbel (prieskumno – exploatačného vrtu), odobranie vzoriek
podzemnej vody s vykonaním kvalitatívneho úplného rozboru, a následné
odovzdanie protokolu o výsledku rozborov a záverečnú správu z podrobného
hydrogeologického prieskumu objednávateľovi.

Predpokladané množstvo:
Zdroj financovania:
3. Obchodné podmienky
Vznik záväzku:
Splatnosť faktúr:
Termín dodania:
Miesto dodania:

1 prieskum
Program spolupráce Interreg V-A – Slovenská republika Maďarsko
Zmluva
do 30 dní od doručenia faktúry objednávateľovi
do 60 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy
Miestom vykonania hydrogeologického prieskumu je Arborétum Kysihýbel,
Banská Štiavnica.
Miestom odovzdania protokolu o výsledku rozborov a záverečnej správy z
podrobného hydrogeologického prieskumu je sídlo objednávateľa.

4. Kritériá na hodnotenie ponúk
Najnižšia cena
s DPH
Koncová cena u neplatcu DPH sa bude porovnávať s cenou s DPH u platcu DPH.
5. Predloženie ponuky
Termín podania ponuky:
Spôsob podania ponuky:

Požadované doklady:

do 20.9.2017, 14:00 hod.
1. Mailom - na nasledujúcu mailovú adresu: dolniakova@nlcsk.org a slivkova@nlcsk.org
Do predmetu mailu napísať Ponuka „Rekonštrukcia návštevnej infraštruktúry
arboréta Kysihýbel/ Vŕtaná studňa“.
- ponuka uchádzača v priloženej tabuľke (podpísaná1, zoscanovaná2)
- výpis obchodného alebo živnostenského registra (postačuje z internetu)
- zmluva (podpísaná1, zoscanovaná2)

Prílohy:
Zmluva o dielo, podrobná cenová špecifikácia
V nadväznosti na uvedené Vás touto cestou vyzývame na predloženie cenovej ponuky.
Vašu ponuku vpíšte prosím do tabuľky na nasledovnej strane.
Dátum odoslania výzvy: 11.9.2017
Dátum: 11.9.2017

Ing. Miroslava Slivková
1
2

Počet podpísaných osôb musí byť v súlade s obchodným registrom uchádzača.
v prípade podania ponuky elektronicky

Ponuka uchádzača
„Rekonštrukcia návštevnej infraštruktúry arboréta Kysihýbel/ Vŕtaná studňa“
Názov:
Sídlo:
IČO:
IČ DPH:
Kontaktná osoba:
Tel:
e-mail:

Popis komodity
V prílohe č. 1 zmluvy je uvedená podrobná
cenová špecifikácia

Cena v €
bez DPH

DPH .....%

Cena v €
s DPH

Spolu
Platca DPH áno/nie

Dátum: ......................

meno, priezvisko, titul, funkcia, podpis osoby (osôb) oprávnenej konať za uchádzača a pečiatka
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Počet podpísaných osôb musí byť v súlade s obchodným registrom uchádzača. (poznámku vymazať v predloženej ponuke)
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