Výzva na prieskum trhu
podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov na uskutočnenie prác
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Fakultná nemocnica Trnava
PSČ, obec: 917 75 Trnava
Ulica, číslo: Andreja Žarnova 11
Zastúpená: Ing. Martinom Tabačekom – riaditeľom FN Trnava
kontaktná osoba: Božena Kráľovičová – referát verejného obstarávania
tel. č. 033/5938 149
e-mail: bozena.kralovicova@fntt.sk
2. Názov predmetu zákazky: Projektová dokumentácia k rekonštrukcii a preložke TS .
Vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu:
• 2 x trafostanica vrátane VN a NN vybavenia
• uzemnenie a bleskozvod oboch trafostaníc
• VN prípojka na existujúce siete ZSE
• dopojenie existujúcich NN rozvodov
• meranie el. energie
• inžiniering na ZSE vrátane zákresu existujúcich dotknutých sietí a konzultácia
ohľadom bodu napojenia, dohľadanie všetkých elektrických sieti
• PD musí byt vypracovaná podľa platných STN autorizovanou osobou s príslušným
oprávnením z SKSI
• PD musí riešiť dodavku elektrickej energie pre FN Trnava počas prekládky TS
(nesmie byt žiadna odstávka elektrickej energie)
• PD bude vypracovaná v stupni PROJEKT STAVBY dodávka do 3 týždňov od
objednávky ( PD musí zohľadňovať komplexné požiadavky FN Trnava na funkčnosť)
• vypracovanie protokolu o určení vonkajších vplyvov
3. Miesto a termín uskutočnenia prác.
Fakultná nemocnica Trnava, Andreja Žarnova 11, Trnava
4. Predpokladaná celková hodnota zákazky bez DPH: 9 950,00 €.
5. Termín predloženia cenovej ponuky:
Do 27.2.2014 do 10.00 hodiny, emailom bozena.kralovicova@fntt.sk.
6. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena. V tomto kritériu sa bude hodnotiť
celková cena predmetu zákazky s DPH. Najlepšia ponuka je ponuka s najnižšou cenou
s DPH.
7. Splatnosť faktúry: 60 dní odo dňa doručenia faktúry.
8. Doklad potrebný na preukázanie podmienok účasti: doklad o oprávnení uskutočňovať
práce.
9. Ďalšie informácie:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho uchádzača, ak bude cenová
ponuka vyššia ako odsúhlasené finančné prostriedky FN Trnava.
V Trnave, dňa
vyhotovila: Božena Kráľovičová
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