Výzva na predloženie cenovej ponuky
G/2019/5048/404

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:
2. Predmet obstarávania
Názov:

Národné lesnícke centrum
ul. T. G. Masaryka 2175/22, 960 92 Zvolen
42001315
SK 2022091027
SK20 8180 0000 0070 0024 1498
Ing. Peter Balogh, PhD., Ing. Rastislav Španka
045 5314260, 5314286
peter.balogh@nlcsk.org, rastislav.spanka@nlcsk.org

Vypracovanie odborného textu do knižnej publikácie “Prírode blízke
hospodárenie, základ prebudovy lesa vekových tried
Toto verejné obstarávanie je rozdelené na 5 častí:
Časť č.1 : Predslov, rozsah 60 strán, výberkový hospodársky spôsob,

podrastový hospodársky spôsob foma maloplošná, zásady voľného pestovania lesa,
pestovanie lesa podľa zásad Pro silva, pestovná koncepcia ťažby podľa cieľovej
hrúbky, pestovná koncepcia mozaikových porastov
Časť č. 2: – Text + úvod, rozsah 60 strán: úvod (Pro Silva a prírode blízke
hospodárenie), podrastový hospodársky spôsob – trvalo viac etážové porasty, osobitné
prípady použitia maloplošnej formy, účelový hospodársky spôsob, ekonomika
porastov v prebudove
Časť č. 3: - Text, rozsah 10 strán: skúsenosti s prebudovou smrekových
porastov
Časť č. 4: - Text, rozsah 10 strán: skúsenosti s prebudovou dubových
a bukových porastov
Časť č. 5: - Text, rozsah 10 strán: aspekty hospodárskej úpravy lesa pri
prebudove na prírode blízke hospodárenie

Každý z oslovených uchádzačov môže podať ponuku na maximálne 2
ním vybrané časti. Každá časť sa bude vyhodnocovať samostatne a na
každú časť bude uzatvorená samostatná zmluva o dielo.
Obstarávanie tovaru/prác/služby:
CPV:
Stručný opis:

Služby
92312210-6 Služby autorov

Predpokladaná hodnota zákazky:
Predpokladané množstvo:
Zdroj financovania:

8 450 eur bez DPH (3 900 + 3 120 + 483,30 + 446,70 + 500)
Spolu na všetky časti 150 normostrán (60 + 60 + 10 + 10 + 10)
PPA, nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej
republiky 2014 – 2020, pre opatrenie 1 – Prenos znalostí a informačné akcie,
podopatrenie 1.1 – Podpora na akcie odborného vzdelávania a získavania
zručností

3. Obchodné podmienky
Vznik záväzku:
Splatnosť faktúr:
Záruky:

Vypracovanie časti odborného textu do publikácie “ Prírode blízke hospodárenie,
základ prebudovy lesa vekových tried“, s témami:
- predslov, výberkový hospodársky spôsob, podrastový hospodársky spôsob foma
maloplošná, zásady voľného pestovania lesa, pestovanie lesa podľa zásad Pro silva,
pestovná koncepcia ťažby podľa cieľovej hrúbky, pestovná koncepcia mozaikových
porastov,
-podrastový hospodársky spôsob – trvalo viac etážové porasty, osobitné prípady
použitia maloplošnej formy, účelový hospodársky spôsob, ekonomika porastov
v prebudove,
- skúsenosti s prebudovou smrekových porastov,
- skúsenosti s prebudovou dubových a bukových porastov
- aspekty hospodárskej úpravy lesa pri prebudove na prírode blízke hospodárenie.

Zmluva o dielo - návrh
30 dní
Podľa zmluvy

Termín dodania:
Miesto dodania:
Iné/ďalšie požiadavky

December 2020
Národné lesnícke centrum, Sokolská2, 960 01 Zvolen
Od uchádzača sa vyžaduje minimálne vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa
v odbore lesníctvo (preukáže sa diplomom) a prax minimálne 3 roky v oblasti
spracúvaných tém (preukáže sa potvrdením od zamestnávateľa). Potvrdenie
a overenú kópiu diplomu preukáže víťaz pri podpise zmluvy s verejným
obstarávateľom, ak už tak neurobil predtým pri prieskume trhu.

4. Kritériá na hodnotenie ponúk
Najnižšia cena

5. Predloženie ponuky
Termín podania ponuky:
Spôsob podania ponuky:

100 %
Koncová cena u neplatcu DPH sa bude porovnávať s cenou s DPH u platcu
DPH.

10. 1. 2020 do 9.00 hod.
1. Mailom - na nasledujúcu mailovú adresu: vo@nlcsk.org. Do predmetu mailu napísať
Ponuka „Kniha Prírode blízke hospodárenie“ + číslo časti (od 1-5), na ktorú uchádzač
podáva ponuku

Požadované doklady:

- ponuka uchádzača v priloženej tabuľke (podpísaná1, zoscanovaná2)
- čestné vyhlásenie uchádzača
- zmluva o dielo (podpísaná 1, zoscanovaná 2)

Prílohy:

Zmluva o dielo – Príloha č. 1
Čestné vyhlásenie – Príloha č. 2

V nadväznosti na uvedené Vás touto cestou vyzývame na predloženie cenovej ponuky.
Vašu ponuku vpíšte prosím do tabuľky (podľa Vami vybranej časti) na nasledovnej strane:
Dátum odoslania výzvy: 16. 12. 2019

Ing. Peter Balogh, PhD.

1
2

právoplatný podpis uchádzača
v prípade podania ponuky elektronicky

Cenová ponuka autora Časť 1
„Vypracovanie časti odb. textu Prírode blízke hospodárenie“
Meno, priezvisko, titul
Adresa pobytu:
Mobil:
E-mail:

Špecifikácia služieb

Počet normostrán

Vypracovanie časti odborného textu do
publikácie “ Prírode blízke hospodárenie,
základ prebudovy lesa vekových tried“
s témami: predslov, výberkový hospodársky
spôsob, podrastový hospodársky spôsob foma
maloplošná, zásady voľného pestovania lesa,
pestovanie lesa podľa zásad pro silva, pestovná
koncepcia ťažby podľa cieľovej hrúbky,
pestovná koncepcia mozaikových porastov.

60

Jednotková cena v
€1)

Cena spolu v
€1)

Platca DPH áno/nie*

Cenová ponuka autora Časť 2
„Vypracovanie časti odb. textu Prírode blízke hospodárenie“

Meno, priezvisko, titul
Adresa pobytu:
Mobil:
E-mail:
Špecifikácia služieb

Počet normostrán

Text, úvod (Pro Silva a prírode blízke
hospodárenie), podrastový hospodársky spôsob
– trvalo viac etážové porasty, osobitné prípady
použitia maloplošnej formy, účelový
hospodársky spôsob, ekonomika porastov
v prebudove

60

Jednotková cena v
€1)

Cena spolu v
€1)

Platca DPH áno/nie*

Cenová ponuka autora Časť 3
„Vypracovanie časti odb. textu Prírode blízke hospodárenie“
Meno, priezvisko, titul
Adresa pobytu:
Mobil:
E-mail:

Špecifikácia služieb
Text, skúsenosti s prebudovou smrekových
porastov
Platca DPH áno/nie*

Počet normostrán
10

Jednotková cena v
€1)

Cena spolu v
€1)

Cenová ponuka autora Časť 4
„Vypracovanie časti odb. textu Prírode blízke hospodárenie“
Meno, priezvisko, titul
Adresa pobytu:
Mobil:
E-mail:

Špecifikácia služieb

Počet normostrán

Jednotková cena v
€1)

Cena spolu v
€1)

Text : skúsenosti s prebudovou dubových
10

a bukových porastov

Platca DPH áno/nie*

Cenová ponuka autora Časť 5
„Vypracovanie časti odb. textu Prírode blízke hospodárenie“
Meno, priezvisko, titul
Adresa pobytu:
Mobil:
E-mail:

Špecifikácia služieb
Text: aspekty hospodárskej úpravy lesa pri
prebudove na prírode blízke hospodárenie

Počet normostrán

Jednotková cena v
€1)

Cena spolu v
€1)

10

Platca DPH áno/nie*
Dátum: ......................

meno, priezvisko, titul, funkcia, podpis osoby oprávnenej konať za uchádzača

Vysvetlivky:
1) uvádza sa konečná cena/cena s DPH
*- nehodiace sa preškrtnúť
Nepoužité tabuľky prosíme vymazať.

