Výzva na predloženie ponúk na dodávku diela
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov organizácie: Lesy Smolník, s.r.o.
Konateľ spoločnosti: Ján Kačmár
IČO: 36696510
Sídlo organizácie: Smolník č.11, 055 66

Kontaktná osoba pre vysvetlenie údajov vo výzve : PhDr. Margita Brutovská ,
Ján Kačmár, Vladimír Horňák
Telefon: 053/4799359, 053/4799358
E-mail: lesysmolnik@centrum.sk

2. Predmet zákazky
Názov predmetu zákazky:
„ Výstavba kotolne a UK v budove č.10 - Alžbetin dom Smolník“
3. Komplexnosť dodávky
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.
4. Miesto , termín a zmluva dodania predmetu zákazky
•
•
•

Miesto: Lesy Smolník, s.r.o., budova č.10 – Alžbetin dom
Termín: do 15. septembra 2011, podľa upresnení vedúcich pracovníkov obstarávateľa
Vzťah medzi obstarávateľom a dodávateľom bude upravený zmluvou na dodávku
diela.

5. Podmienky účasti:
Uchádzač musí splniť všetky podmienky účasti, inak bude z vyhodnotenia ponúk
vyradený! Sú to:
• uchádzač musí byť oprávnený poskytovať služby v súvislosti s realizáciou
predmetu zákazky
• uchádzač nesmie byť v likvidácii a nesmie voči nemu prebiehať konkurzné
konanie.
6. Vysvetľovanie podkladov a údajov vo výzve
V prípade potreby objasnenia podkladov a údajov vo výzve a súťažných podkladoch,
môže ktorýkoľvek zo záujemcov písomne požiadať o ich vysvetlenie priamo
u kontaktnej osoby najneskôr 6 pracovných dní pred uplynutím lehoty na predkladania
ponúk.
7. Poskytovanie súťažných podkladov ( SP)
Súťažné podklady si uchádzač môže písomne vyžiadať na adrese kontaktnej osoby,
faxom, alebo e-mailom, uvedených v bode č.1.
Súťažné podklady sa budú vydávať:

v pracovných dňoch od 28.6.2011 do 22.7.2011
v pracovných dňoch od : 06.00 hod. do 14.00 hod., po dohovore s kontaktnou
osobou uvedenou v bode 1.
Spôsob prevzatia súťažných podkladov:
- osobné prevzatie na adrese verejného obstarávateľa, alebo zaslanie
poštovou zásielkou alebo e-mailom
Úhrada za súťažné podklady: NIE
8. Predkladanie ponúk
Miesto na predkladanie ponúk: sídlo vereného obstarávateľa
Lehota na predkladanie ponúk: 29.7.2011 do 12:00 hod. (rozhodujúci je dátum a čas
doručenia ponuky do sídla verejného obstarávateľa)
Spôsob predloženia ponuky: v uzavretej obálke osobne alebo poštovou zásielkou
s označením „ Výberové konanie – kotolňa Alžbetin dom Smolník“. Obálka bude
obsahovať obchodné meno a sídlo verejného obstarávateľa a uchádzača.
Ponuky je potrebné predložiť v jednom vyhotovení v slovenskom, alebo českom jazyku
( ak je ponuka v inom jazyku musí byť preložená do slovenského jazyka).
Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti musia byť predložené
v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť predložené do slovenského jazyka.
9. Otváranie obálok s ponukami: 29.7.2011 o 14:00 hod.
Miesto otvárania obálok:
Kancelária Jána Kačmára, v sídle verejného obstarávateľa.
10. Kritéria na vyhodnotenie ponúk :
Víťaznou ponukou bude cenovo najvýhodnejšia ponuka , ktorej podkladom bude
projektová dokumentácia na predmet zákazky.
11. Vyhodnotenie ponúk: 29.7.2011
12. Obmedzenie počtu uchádzačov: NIE

Dňa: 28.6.2011 V Smolníku

Ján Kačmár
konateľ spoločnosti

