Centrum vedecko-technických informácií
Slovenskej republiky
________________________________________________________________
Námestie slobody 19
812 23 Bratislava

02/ 529 25 727
Tel/Fax: 02/ 529 25 707

Výzva na rokovacie konanie
V zmysle zákona č. 263/1999 Z.z, o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje rokovacie konanie na práce:
1. Centrum vedecko- technických informácií Slovenskej republiky, Námestie slobody 19,
812 23 Bratislava, IČO: 151 882, tel. 529 25 707
2. Typ zmluvy: Návrh zmluvy o dielo a odbytový rozpočet – súčasť ponuky
3. Číselný znak tovaru z colného sadzobníka:
4. Opis prác: Výmena časti existujúceho primárneho rozvodu ústredného kúrenia
5. Miesto dodania tovaru: Centrum vedecko-technických informácií SR, Drieňova 36,
Bratislava.
6. Druh prác:

-

projektová dokumentácia k výmene časti primárneho rozvodu ÚK
dodávateľská činnosť pre výmenu časti primárneho rozvodu ÚK
povrchové úpravy nového rozvodu a miest, ktoré budú touto výmenou
dotknuté
7. Množstvo prác: Výmena 45 m primárneho rozvodu ÚK a jeho napojenie na systém
výmenníkovej stanice
8. Predpokladaná cena: cca 500 000,- Sk bez DPH
9. Súvisiace služby: - tlakové skúšky
- východisková revízna správa
- projektová dokumentácia
10. Lehota na dodanie predmetu obstarania: do 31. 8. 2003
11. Rokovacie konanie sa uskutoční 29.5.2003 ZMENA! o 10.00 hod. v objekte Centra
vedecko – technických informácií SR, Jozefská 21, miestnosť č. 2
12. Lehota na predloženie ponúk a dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti podľa
§ 24 ods. 2: 30. 6. 2003

13. Adresa na doručenie dokumentov: Centrum vedecko-technických informácií SR,
Námestie slobody 19, 812 23 Bratislava, podateľňa, prízemie , s označením "Výmena
časti primárneho rozvodu ústredného kúrenia".
14. Lehota na oznámenie vyhodnotenia ponúk: 6. 7. 2003
15. Zábezpeka sa nevyžaduje.
16. Kontaktné osoby: Vladimír Daniš, tel. č. 529 25 707
Mgr. Andrea Putalová, tel. č. 529 25 727

PhDr. Ľubomír Kucka
riaditeľ CVTI SR

Príloha: 1x – plán časti primárneho rozvodu UK
1x – rozpis hlavných činností

PRÍLOHA
Rozpis hlavných činností:
-

odbytový rozpočet
projektová dokumentácia
rozkopávkové práce
odpojenie a demontáž stávajúceho primárneho potrubia
dodávka a montáž nového (80 mm) primárneho potrubia
tlakové skúšky
odvoz sute
povrchové úpravy miest, ktoré budú výmenou dotknuté
vypracovanie revíznej správy a odovzdávacieho protokolu

V Bratislave: 5. 5. 2003

