
Výzva na predloženie cenovej ponuky
Názov zákazky: Kované plotové dielce a brány

Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov Ledrov, spol. s r.o.

IČO 31635041

Adresa Schreiberova 369, 020 61 Lednické Rovne, SK

Kontaktná osoba Tomáš Pokorný, +421910951882, pokorny.tomas@centrum.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: 3750,00 € bez DPH

Predpokl. obdobie
realizácie: 10.4.2018

Lehota na predkladanie
ponúk: do 22.3.2018 do 9:00

Spôsob predkladania ponúk:
Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:
https://www.tendernet.sk/zakazka?dUxkr8MmNQnwO4Ux9hwxseE
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.

Anonymná zákazka: Počas plynutia lehoty na predkladanie ponúk obstarávateľ nevidí informácie o predložených
ponukách

 

Opis

Oblasť Stavebníctvo

Podoblasť Stavebné materiály
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https://www.tendernet.sk/zakazka?dUxkr8MmNQnwO4Ux9hwxseE


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. 
Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup,
značku, obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s
ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami. Uchádzač, ktorý
predkladá ponuku je povinný pred podpisom zmluvy preukázať ekvivalentnosť ním ponúkaného
tovaru na základe relevantných dokladov. O splnení podmienky ekvivalentnosti rozhoduje verejný
obstarávateľ.

Predmetom zákazky je dodanie a doprava kovaných plotových dielcov a kovaných brán bez
montáže. 
Kované plotové dielce a brány verejný obstarávateľ požaduje dodať podľa návrhu, ktorí je v prílohe č.
1. tejto výzvy. 
Verejný obstarávateľ požaduje dodávku oplotenia dodať vrátane povrchovej úpravy Farba : čierna
RAL 9005. 
Súčasťou brán sú aj kotvy s pántami na upevnenie do betónového, alebo kovového stĺpika. 
Ukončenie hrotov ľubovoľné.

CPV: Hlavný slovník: 
44316510-6 Kováčske výrobky 

Miesto dodania tovaru : Lednické Rovne

Termín dodania : Najneskôr do 25.4.2018
V prípade omeškania Dodávateľa s dodaním tovaru , objednávateľovi vzniká právo požadovať od
Dodávateľa zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej fakturovanej sumy za každý, čo aj len
začatý deň omeškania.

Záručná doba na okná a dvere 36 mesiacov, na doplnky mesiacov.

Kritérium: Celková cena (EUR s DPH) – 100%
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 si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku, ako aj právo verejné
obstarávanie kedykoľvek zrušiť.

Opis

Položky zákazky

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo

1
Kované plotové dielce 17,000 Ks

Výška : 800 mm Dlžka : 2000mm Farba : čierna RAL 9005

2
Kované plotové dielce 1,000 Ks

Výška : 800 mm Dlžka : 1000mm Farba : čierna RAL 9005

3
Kovaná jednokrídlová bránka s pántami na kotvách 1,000 Ks

Výška : 1600 mm Dlžka : 1080mm (+-2mm) Farba : čierna RAL 9005

4
Kovaná dvojkrídlová bránka s pántami na kotvách 1,000 Ks

Výška : 1600 mm Dlžka oboch krídiel: 3250mm (+-2mm) Farba : čierna RAL 9005

5 Úchyty plotového kovaného dielca do betónového stlpika 72,000 Ks

6 Doprava - Lednické Rovne 1,000 Ks

Prílohy ku zákazke
Prílohy ku zákazke sú zverejnené na portáli www.TENDERnet.sk.
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Prílohy k zákazke Typ Dátum Veľkosť

Kovaný diel - vzor.JPG Iné 15.3.2018 22:09 45,4 kB

Generované 15.3.2018 o 22:30 systémom TENDERnet
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