
Výzva na predloženie cenovej ponuky
Názov zákazky: Montáž elektrického rozvádzača

Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov Obec Záriečie

IČO 00317926

 Zadávateľ nie je platca DPH

Adresa Záriečie 190, 02052 Záriečie, SK

Kontaktná osoba Ing. Jozef Kollár, 0905850827, kollar@zariecie.sk

 

Informácie o zákazke

Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.

Typ aukcie: Bez elektronickej aukcie

 Zákazka bude ukončená a vyhodnotená po uplynutí lehoty na prekladanie ponúk bez následnej
elektronickej aukcie.

Predpokladaná hodnota: 1160,00 € bez DPH

Predpokl. obdobie
realizácie: 31.1.2018

Lehota na predkladanie
ponúk: do 25.1.2018 do 12:00

Spôsob predkladania ponúk:
Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:
https://www.tendernet.sk/zakazka?fKgkG5_8aAHB6gtouur1WQ
Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.
Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.

 

Opis

Oblasť Stavebníctvo

Podoblasť Stavebné práce

Opis zákazky

Verejný obstarávateľ pri zadaní zákazky postupuje vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky v
zmysle §117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli
primerané jeho kvalite a cene.
Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.
Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované. 
Verejný obstarávateľ umožní uchádzačom realizáciu obhliadky miesta po predchádzajúcej dohode
so starostom obce. 
Predpokladaná hodnota zákazky je určená v zmysle §6 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a
o zmene a doplnení niektorých zákonov ako cena bez dane z pridanej hodnoty vo výške 1 160 €.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku, ako aj právo verejné
obstarávanie kedykoľvek zrušiť.
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov obce, formou bezhotovostného platobného
styku na základe vyhotovenej faktúry. Splatnosť faktúry do 30 dní po ukončení prác / od dodania
tovaru. Preddavky na práce verejný obstarávateľ neposkytuje. 
Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač v rámci predkladania cenovej ponuky v systéme
TENDERnet priložil ako prílohu aj vyplnený dokument "výkaz-výmer" (v prílohe) s nacenenými
jednotlivými položkami.

Položky zákazky

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo

1 Montáž elektrického rozvádzača- podľa výkazu 1,000 ks
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https://www.tendernet.sk/zakazka?fKgkG5_8aAHB6gtouur1WQ


Prílohy ku zákazke
Prílohy ku zákazke sú zverejnené na portáli www.TENDERnet.sk.

Prílohy k zákazke Typ Dátum Veľkosť

EL.ROZV.PREVÁDZKA.xlsx Iné 11.1.2018 14:10 10,2 kB

betonový pilier pre rozvádzač.jpeg Iné 11.1.2018 14:17 934,3 kB

el rozvádzač.jpeg Iné 11.1.2018 14:18 1,1 MB

jednopólová schéma el NN prípojky.jpeg Iné 11.1.2018 14:19 944,5 kB

situácia.jpeg Iné 11.1.2018 14:19 1,1 MB

Technická správa -NN prípojka adminbudova.pdf Iné 11.1.2018 14:20 2,6 MB

uloženie NN kábla v teréne.jpeg Iné 11.1.2018 14:21 1,3 MB

Generované 11.1.2018 o 14:24 systémom TENDERnet
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