Slovenská
národná
galéria

NAŠE ČÍSLO ZÁKAZKY:

0018/2013_794

ZADÁVANIE ZÁKAZKY
v zmysle § 9 ods. (9) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov v znení zmeny č. 95/2013 Z .z.

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
Verejný obstarávateľ:
Názov:
Adresa:
IČO:

Slovenská národná galéria
Riečna 1, 815 13 Bratislava
00164712

Kontaktná osoba:
Telefón:
E-mail:
Internetová adresa:

Mária Bohumelová
+421 2 204 76 114
maria.bohumelova@sng.sk
www.sng.sk

Predmet zákazky


Názov:



Číselné kódy – hlavný slovník CPV: 79400000-8

Vypracovanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok a príslušné
poradenské služby vrátane služby verejného obstarávania pre 2 projekty
v rámci Regionálneho operačného programu, prioritná os 3 Posilnenie
kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu

Podrobný opis predmetu zákazky
Služba zahŕňa vypracovanie dvoch samostatných Žiadostí o NFP vrátane povinných príloh v
zmysle podmienok uvedených v príslušnej výzve s kódom ROP.3.1.2013/01, v Programovom
manuáli ROP a v Schéme štátnej pomoci posilnenia kultúrneho potenciálu regiónov.
Súčasťou cenovej ponuky sú aj príslušné poradenské služby vrátane služby verejného
obstarávania na dodávateľa stavebných prác prípadne na dodávateľa potrebného vybavenia.
Žiadosť o NFP na rekonštrukciu a modernizáciu NKP Galérie Ľ. Fullu v Ružomberku –
predpokladaný objem stavebných prác 650 000,- EUR vrátane DPH
Žiadosť o NFP na rekonštrukciu, rozširovanie a modernizáciu NKP Kaštieľ Strážky, Spišská
Belá – predpokladaný objem stavebných prác 2 490 000,- EUR vrátane DPH

Slovenská národná galéria
Riečna 1, 815 13 Bratislava, www.sng.sk
tel.: +421-2-204 76 238, fax: +421-2-544 33 971

Slovenská
národná
galéria

Miesto a lehoty realizácie predmetu zákazky
Miesto dodania:

Kollárovo nám.10 – objekt Hurbanových
kasární, Bratislava 811 07 (dočasné
pracovisko SNG)

Lehota poskytovania služby/dodanie tovarov:

od podpísania zmluvy po dobu 4 mesiacov,
minimálne však do odovzdania kompletných
žiadostí o NFP na oba projekty a v prípade
ich schválenia do podpisu zmluvy o NFP;
trvanie služby na verejné obstarávanie bude
ukončené až po podpise zmluvy s víťazným
uchádzačom

Lehota na predloženie cenovej ponuky:

do 7.1.2014 do 12,00 hod.

Spôsob predloženia cenovej ponuky:

písomne na e-mail kontaktnej osoby v úvode
výzvy s uvedením čísla tejto zákazky.

Kritérium na vyhodnotenie cenových ponúk:
Najnižšia cena v EUR bez DPH.
Verejný obstarávateľ prijme cenovú ponuku s najnižšou navrhovanou cenou bez DPH/1ks.
V prípade, že uchádzač nie je platiteľom DPH uvedie túto skutočnosť.

V Bratislave, dňa: 27.12..2013

Slovenská národná galéria
Riečna 1, 815 13 Bratislava, www.sng.sk
tel.: +421-2-204 76 238, fax: +421-2-544 33 971

