Slovenská
národná
galéria

NAŠE ČÍSLO:

0005/2013_713

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

Slovenská národná galéria
Riečna 1, 815 13 Bratislava
Ing.Zlatica Páleníková
+421 2 20476117
zlatica.palenikova@sng.sk
www.sng.sk

Predmet zákazky
·

Názov:

·

Číselné kódy – hlavný slovník CPV: 71351730-9 Geologický prieskum

Inžiniersko-geologický prieskum

Podrobný opis predmetu zákazky
Inžiniersko-geologický prieskum
Súpis
prác:
Pol.č.
1.1.
1.2.
2.1.
2.2.
3.
4.

počet
(m)

Popis prác
Vrtné práce-jadrový vrt do hĺbky 6-7m, 9 sond
doprava vrtnej súpravy
Laboratórne práce - skúška zhutniteľnosti - Proctor
standard
Laboratórne práce - krivky zrnitosti, atterbergove medze,
koeficienty filtácie
Záverečné spracovanie IGHG - prieskumu - záverečná
správa
Situačné, výškové zameranie vrtov - geodetické práce

JC v €

Celková
cena v €

57
1
2
27
1
9

Celkom:

1

Slovenská
národná
galéria

Popis rozsahu prieskumu a obsahu ceny:
- 3 jadrové vrty do hĺbky 7m pod úroveň terénu s celkovou metrážou 21 m,
- 2 jadrové vrty do hĺbky 6m pod úroveň terénu s celkovou metrážou 12 m,
- 4 jadrové vrty do hĺbky 6m pod úroveň terénu s celkovou metrážou 24 m,
- 2 x skúška Proctor standard (zhutniteľnosť),
- Vypracovanie záverečnej správy,
- Situačné a výškové zameranie vrtov,
- Dopravné a prepravné náklady na miesto prieskumných prác.
Realizácia predmetu obstarávania oprávnenou osobou/spoločnosťou.

Miesto a lehoty realizácie predmetu zákazky
Miesto poskytovania:
Lehota poskytovania služby/dodanie tovarov:

Areál Kaštieľa Strážky, obec Spišská Belá,
katastrálne územie Strážky
do 13.9.2013

Lehota na predloženie cenovej ponuky:

do 6.9.2013 do 15,00 h elektronicky na
uvedený e-mail

Spôsob predloženia cenovej ponuky:

písomne na uvedený e-mail v úvode,
vyplnením tabuľky na str.1.

Kritérium na vyhodnotenie cenových ponúk:
Zmluvná cena v EUR bez DPH.
Verejný obstarávateľ prijme cenovú ponuku s najnižšou navrhovanou zmluvnou cenou bez DPH.
V prípade, že záujemca/uchádzač nie je plátcom DPH uvedie túto skutočnosť vo svojej ponuke.
V Bratislave, dňa: 3.9.2013
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