
Výzva na predloženie cenovej ponuky
Názov zákazky: Betónové prefabrikované ploty

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: 1575,00 € bez DPH

Predpokl. obdobie
realizácie: 6/2018

Lehota na predkladanie
ponúk: do 18.6.2018 do 9:00

Spôsob predkladania ponúk:
Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:
https://www.tendernet.sk/zakazka?dU9WYd1_0PNKCmAXx2NQXZc
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

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. 

Technický popis plotu : 

Celková dĺžka : 46m
Výška : 2m
Farba : šedá
Stĺpiky : hladké
Vrchná doska : rovná

Položky zákazky

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo

1
Betónová doska rovná šedá 92,000 Ks

200x50 cm
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https://www.tendernet.sk/zakazka?dU9WYd1_0PNKCmAXx2NQXZc


2
Betónový stĺpik priebežný na 2,00 m plot 22,000 Ks

Farba šedá, výška 275 cm

3
Betónový stĺpik koncový na 2,00 m plot 2,000 Ks

Farba šedá, výška 275 cm

4 Balné (palety na prepravu) 1,000 Ks

5 Doprava s vykládkou - Lednické Rovne 1,000 Ks

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo
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