Výzva na predloženie cenovej ponuky
G/2018/33/121
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:
Adresa:
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Kontaktná osoba:
- telefón:
- mail:

Národné lesnícke centrum
ul. T. G. Masaryka 2175/22, 960 92 Zvolen
42001315
SK 2022091027
SK20 8180 0000 0070 0024 1498
Ing. Ľubomír Veselý
045/5314328
vesely@nlcsk.org

2. Predmet obstarávania
Názov: Kompletná projektová dokumentácia s výkazom výmer a rozpočtom pre realizáciu infraštrukturálnych
celkov v rámci Národného projektu SLOV-AG .
Obstarávanie tovaru/prác/služby:
služba
CPV:
71322000-1: Inžinierske projektovanie pre práce v civilnom stavebnom inžinierstve
Stručný opis:
Kompletná projektová dokumentácia s výkazom výmer a rozpočtom pre:
A: Biologická základňa Stráže
 výmena pôvodného lôžka telesa prístupovej cesty k areálu, výmena poškodených panelov, vybudovanie
vyhýbacích miest vrátane odvodnenia a úpravy napojenia na cestu III. triedy
 výstavba vstupnej brány do areálu
 rekonštrukcia hornej haly pozostávajúca z opravy a zateplenia strechy, opravy odkvapových žľabov,
opravy a zateplenie fasády, výmeny okien, inštalácie rolovacích brán, rekonštrukcie a úpravy vnútornej
dispozície, nových rozvodov elektroinštalácie, vody a kanalizácie, statického posúdenia podlahy
a následne podľa potreby oprava, úprava podlahy na požadované zaťaženie, vybudovania skladových
priestorov pre banku semien lesných drevín a pre agrolesnícke systémy vrátane troch chladených
skladov,
 oprava spevnených plôch pred halou, s odvodnením dažďových vôd
 kompletná oprava a rekonštrukcia prevádzkovej budovy a personálneho zázemia – oprava izolácie
spodného - I.NP, odstránenie II.NP systému OKAL a zrealizovanie nového podľa potrieb
objednávateľa, kompletná rekonštrukcia vnútorných inštalácií
 oprava prístupovej cesty k prevádzkovej budove a personálneho zázemia, oprava spevnej plochy pre
budovou,
 rekonštrukcia a vybudovanie závlahového systému vrátane prehodnotenia potreby rekonštrukcie alebo
vybudovania nových rozvodov vody
 rekonštrukcia trafostanice a elektrických rozvodov
 projektové energetické posúdenie objektov
B: Výskumná stanica Gabčíkovo
 zateplenie prevádzkovej budovy
 zmena vykurovacieho systému, vybudovanie kotolne a rozvodov ústredného vykurovania
 projektové energetické posúdenie objektu
 vybudovanie nového oplotenia
Predpokladaná hodnota zákazky:
Predpokladané množstvo:

48 000,- € bez DPH

Zdroj financovania:

fondy EU

3. Obchodné podmienky
Vznik záväzku:
Splatnosť faktúr:
Termín dodania:
Miesto dodania:

Predmet zmluvy odovzdá objednávateľovi v ôsmich vyhotoveniach v tlačenej podobe
a v jednom vyhotovení v elektronickej podobe na CD nosiči.

Zmluva o dielo
30 dní
Do 15.3.2018
Národné lesnícke centrum, ul. T. G. Masaryka 2175/22, 960 92 Zvolen

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:
Spôsob podania ponuky:
Požadované doklady:

Prílohy:

Do 15.1.2018, 14:00 hod.
Mailom - na nasledujúcu mailovú adresu: stiasna@nlcsk.org a vesely@nlcsk.org. Do
predmetu mailu napísať Ponuka „Kompletná projektová dokumentácia s výkazom
výmer a rozpočtom pre NP“.
- ponuka uchádzača v priloženej tabuľke (podpísaná1, zoscanovaná2)
- výpis obchodného alebo živnostenského registra (postačuje z internetu)
- zmluva (podpísaná1, zoscanovaná2)
- autorizačné osvedčenie
Zmluva o dielo

V nadväznosti na uvedené Vás touto cestou vyzývame na predloženie cenovej ponuky.
Vašu ponuku vpíšte prosím do tabuľky na nasledovnej strane:
Dátum odoslania výzvy: 5.1.2018
Dátum: 5.1.2018

Ing. Ľubomír Veselý

1
2

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

Ponuka uchádzača
„Kompletná projektová dokumentácia s výkazom výmer a rozpočtom pre realizáciu infraštrukturálnych
celkov v rámci Národného projektu SLOV-AG“
Názov:
Sídlo:
IČO:
IČ DPH:
Kontaktná osoba:
Tel:
e-mail:

Popis komodity

Cena v €
bez DPH

DPH .....%

Cena v €
s DPH

Cena celkom za predmet zákazky:
Kompletná projektová dokumentácia
s výkazom výmer a rozpočtom pre BZ Stráže a
VS Gabčíkovo v zmysle špeficikácií uvedených
vo výzve a zmluve.
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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