
Prieskum trhu – Výzva na predloženie cenovej ponuky na vypracovanie projektovej dokumentácie

1/ Definovanie objednávateľa

Humanistické centrum NAROVINU, o.z.

Kollárová 759/1, Pliešovce 96263, SR

Kontaktná osoba, informácie: 

Miriam Lišková, projektový manažér, tel. +421.904.685.600, email: centrum@centrumnarovinu.sk

2/ Definovanie predmetu zákazky

Projektová dokumentácia na vybudovanie strednej internátnej školy na ostrove Rusinga v západnej Keni, v rozsahu 

a) architektonickej štúdie internátnej strednej školy pre 120 študentov, program: 4 x trieda po 30 študentov,

laboratórium, zázemie, dielňa, 2 x internát pre 60 študentov,  jedáleň s kuchyňou, celková podlažná plocha 2000 m2

b) projektu pre stavebné povolenie, stavebná časť, pre internátnu strednú školu, prvá časť,  pre 60 študentov,

program: 2 triedy po 30 študentov, laboratórium, zázemie, internát pre 60 študentov, celková podlažná plocha 650 m2

Projektová dokumentácia bude spracovaná na základe podkladov objednávateľa v rozsahu projektu pre stavebné

povolenie podľa príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky, stavebná časť. Pracovná verzia projektovej

dokumentácie bude posúdená projektantom vybratým objednávateľom s príslušným oprávnením na území Kene a na

základe pripomienok bude upravená tak, aby bola v súlade s  príslušnými právnymi predpismi súvisiacimi s výstavbou,

právnymi predpismi o verejnom zdraví, o požiarnej ochrane, o civilnej ochrane, o doprave, o pamiatkovej ochrane,

príslušnými  technickými normami a inými právnymi predpismi platnými na území Kene. Projektová dokumentácia,

ktorá je predmetom tejto výzvy bude podkladom pre spracovanie projektovej dokumentácie pre získanie stavebného

povolenia na území Kene spracovanej projektantom s príslušným oprávnením na území Kene. 

3/ Miesto, termín a spôsob predloženia cenovej ponuky

Najneskôr do 23/03/2015 12h00 SEČ.

Cenové ponuky posielať emailom na adresu: centrum@centrumnarovinu.sk alebo poštou na adresu objednávateľa

uvedenú v bode 1/.

4/ Podmienky účasti uchádzačov

Oprávnenie podnikať v predmete zákazky, potrebné preukázať v prípade výzvy objednávateľa.

5/ Kritéria vyhodnotenia ponúk

Najnižšia cena za zákazku v EUR vrátane DPH.

6/ Predbežný termín dodania zákazky

15/06/2015

7/ Lehota viazanosti ponuky

01/12/2015

8/ Podmienky financovania

Záloha sa neposkytuje. Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku na základe

vyhotovenej faktúry.

Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči

vypisovateľovi výzvy.

9/ Ostatné údaje



Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky SlovakAid.

Objednávateľ nie je platca DPH.

V Bratislave dňa 2.3.2015


