Výzva na predloženie cenovej ponuky
G/2017/224/2671
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:
Dr. Ing. Tomáš Bucha,
- telefón:
045/531 41 10
- mail:
bucha@nlcsk.org
2. Predmet obstarávania
Názov:
Koordinácia prác dodania a implementácie 3D CT skenera, dopravníkov a stavebných úprav
v areáli NLC na Strážach pri Zvolene v rámci projektu zriadenie teamingového centra
LignoSilva
Obstarávanie tovaru/prác/služby:
služby
CPV:
79418000-7 Poradenské služby pre obstarávanie
71318000-0 Poradenské a konzultačné inžinierske služby
Stručný opis:
Spolupráca pri zabezpečení verejného obstarávania: komunikácia s výrobcami 3D CT skenerov,
spracovanie podrobnej technickej špecifikácie skenera a príslušenstva.
Spolupráca pri zabezpečení verejného obstarávania: Komunikácia s výrobcami dopravníkových
systémov pri definovaní technickej špecifikácie dopravníkov a triediacich boxov, zosúladenie
prevádzky dopravníkov s prevádzkou 3D CT skenera.
Koordinácia úloh súvisiacich s dodávkou a implementáciou obstaraných technologických celkov
t.j. skenera a dopravníkov v areáli NLC na Strážach pri Zvolene.
Predpokladaná hodnota zákazky:
20 350,- EUR
Predpokladané množstvo:
1
Zdroj financovania:
vlastné zdroje a zdroje EŠIF – OP Výskum a inovácie, kód výzvy OPVaIVA/DP/2018/1.1.3-04
3. Obchodné podmienky
Vznik záväzku:
Zmluva
Splatnosť faktúr:
30 dní
Termín dodania:
Uvedené v zmluve – čl. V. a VI.
Miesto dodania:
Zvolen
Iné/ďalšie požiadavky
nie
4. Kritériá na hodnotenie ponúk
Najnižšia cena
bez DPH
Koncová cena u neplatcu DPH sa bude porovnávať s cenou bez DPH u platcu
DPH.
5. Predloženie ponuky
Termín podania ponuky:
do 7.6.2018, 10:00 hod.
Spôsob podania ponuky:
Mailom - na nasledujúcu mailovú adresu: vo@nlcsk.org
Do predmetu mailu napísať Ponuka „Koordinácia prác dodania a implementácie 3D
CT skenera“.
Požadované doklady:
- ponuka uchádzača v priloženej tabuľke (podpísaná1, zoscanovaná2)
- výpis obchodného alebo živnostenského registra (postačuje z internetu)
- zmluva (podpísaná1, zoscanovaná2)
- referenciu rovnakej alebo podobnej služby uvedenej v predmete obstarávania
Prílohy:
zmluva
V nadväznosti na uvedené Vás touto cestou vyzývame na predloženie cenovej ponuky.
Vašu ponuku vpíšte prosím do tabuľky na nasledovnej strane:
Dátum odoslania výzvy:
Dátum: 22.5.2018

Dr. Ing. Tomáš Bucha

1
2

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

Ponuka uchádzača
„Koordinácia prác dodania a implementácie 3D CT skenera, dopravníkov a stavebných úprav
v areáli NLC na Strážach pri Zvolene v rámci projektu zriadenie teamingového centra
LignoSilva“
Názov:
Sídlo:
IČO:
IČ DPH:
Kontaktná osoba:
Tel:
e-mail:

Popis komodity

Cena v €
bez DPH

DPH .....%

Cena v €
s DPH

Spolu za služby „Koordinácia prác
dodania a implementácie 3D CT
skenera, dopravníkov a stavebných
úprav v areáli NLC na Strážach pri
Zvolene v rámci projektu zriadenie
teamingového centra LignoSilva“
v zmysle tejto výzvy a zmluvy.
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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