
LESY Slovenskej republiky, š.p., Nám. SNP 8, 975 66 Banská Bystrica 

OZ Čierny Balog, Hlavná 72, 976 52 Čierny Balog

■JSmm wm

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Vec : Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku „Vypracovanie projektovej
v

dokumentácie na rekonštrukciu chaty CiernyPotok „

V súlade s § 9 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov realizujeme prieskum trhu na uskutočnenie projektových 
prác prác s názvom „ Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu chaty Čierny 
Potok“

Popis predmetu zákazky: Jedná sa o vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu 
chaty Čierny Potok „ kde bude potrebné vypracovať PD na vodoinštaláciu, kanalizáciu, oprava 
podláh, omietok, sociálne zariadenia.

Kontaktnú adresu: OZ Čierny Balog, Hlavná 72, 976 52 Čierny Balog

1) Akým spôsobom: v písomnej forme, cenu predmetu obstarávania požadujeme stanoviť 
v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách a jeho vykonávacej vyhlášky, ako cenu 
maximálnu vrátane DPH, pričom DPH treba uviesť aj osobitne.
Cena predmetu obstarávania musí obsahovať všetky náklady spojené so zhotovením 
predmetu obstarávania.

2) Časový údaj realizácie stavebných prác: mesiac august 2013, projektové práce budú
realizované na základe objednávky.

3) Miesto uskutočnenia stavebných prác: Sihla -  Čierny Potok - Kamenistá dolina

6, Lehotu na predloženie cenových ponúk: najneskoršie do 13.8.2013 do 9,00 hod. 
poštou alebo osobne doručiť do podateľne OZ Čierny Balog .

7, Súpis požadovaných dokladov: fotokópiu Výpisu z obchodného registra resp. 
Živnostenského listu

V nadväznosti na uvedené Vás touto cestou vyzývame na predloženie cenovej ponuky.

. Za predloženie Vašej cenovej ponuky Vám vopred ďakujeme.
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