
Výzva na predloženie cenovej ponuky
Názov zákazky: Klampiarske práce a materiál

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: 10265,12 € bez DPH

Predpokl. obdobie
realizácie: 8/2019

Lehota na predkladanie
ponúk: do 22.5.2019 do 12:00

Spôsob predkladania ponúk:
Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:
https://www.tendernet.sk/zakazka?dreK3VWBYNLg9b9PduvHD0E
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 práce
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https://www.tendernet.sk/zakazka?dreK3VWBYNLg9b9PduvHD0E


Opis zákazky

Predmetom zákazky sú stavebné práce za účelom výmeny strešnej krytiny na budove hasičskej
zbrojnice v Lednických Rovniach. 

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. 

Miesto a termín uskutočnenia predmetu zákazky:
Hasičská zbrojnica Lednické Rovne
Termín dodania a montáže najneskôr do 1.9.2019

V prípade omeškania Zhotoviteľa s realizáciou / odovzdaním Diela, objednávateľovi vzniká právo
požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej fakturovanej sumy za každý,
čo aj len začatý deň omeškania Zhotoviteľa s realizáciou /odovzdaním Diela.

Záručná doba 36 mesiacov.

Kritérium: Celková cena (EUR s DPH) – 100%

Úspešný uchádzač realizuje predmet obstarania v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti
BOZP, PO a životného prostredia na svoje náklady. 

Verejný obstarávateľ vystaví objednávku úspešnému uchádzačovi, ktorý v stanovenej
lehote na predkladanie ponúk predložil najnižšiu cenu v EUR vrátane DPH na celý
predmet zákazky. 

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
Lemovanie z medeného Cu plechu 2,520 m

komínov v hrebeni na vlnitej, šablónovej alebo tvrdej krytine, r.š. 400 mm

2
Krytina - trapézový systém T-50, vrátane montáže a montážneho materiálu 288,510 m2

Farba : antracit, hr. 0,50 mm, sklon strechy od 30° do 45°

3
Oplechovanie odkvapu z plechov rš. 330 mm, vrátane montáže a montážneho materiálu 67,200 m

Farba : antracit

4
Odpadová rúra kruhová D 125 mm, vrátane montáže a montážneho materiálu 32,550 m

Farba : antracit

5
Koleno odpadovej rúry D 125 mm, vrátane montáže a montážneho materiálu 8,000 ks

Farba : antracit

6
Zachytávač nečistôt, vrátane montáže a montážneho materiálu 4,000 ks

Farba : antracit

7
Žľab pododkvapový polkruhový R 150 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov, a montáže 67,200 m

Farba : antracit

8
Žľabový kotlík k polkruhovým žľabom D 150 mm, vrátane montáže a montážneho materiálu 4,000 ks

Farba : antracit

9 Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60° 461,610 m

10 Hranol mäkké rezivo - omietané smrek hranolček mäkké rezivo 1,020 m3

11 Presun hmôt pre konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m 2,200 t

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

Prílohy k zákazke Typ Dátum Veľkosť

STRECHA NOVÝ STAV_21.pdf Iné 3.5.2019 68,3 kB

POHĽADY NOVÝ STAV_22.pdf Iné 3.5.2019 72,8 kB

REZ NOVY STAV_55.pdf Iné 3.5.2019 58,9 kB
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