
Výzva na predloženie cenovej ponuky
Názov zákazky: Dodanie a inštalácia elektrických garážových vrát.

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: 12328,89 € bez DPH

Predpokl. obdobie
realizácie: 7/2020

Lehota na predkladanie
ponúk: do 23.4.2020 do 12:00

Spôsob predkladania ponúk:
Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:
https://www.tendernet.sk/zakazka?cbxiV_3lZCXbhJaG5FKNoH0
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 zákazky

Oblasť Stavebníctvo

Podoblasť Stavebné materiály

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.

Verejný obstarávateľ doporučuje záujemcom obhliadku miesta dodania predmetu zákazky. Záujemca, ktorý sa nezúčastnil obhliadky a bol
by vo verejnom obstarávaní úspešný, pri výskyte naviac prác, by tieto náklady na naviac práce znášal sám. 
Výdavky záujemcu spojené s touto obhliadkou idú na jeho ťarchu. Akékoľvek otázky v súvislosti s obhliadkou miesta dodania zákazky
odpovie Tomáš Pokorný na tel. č: 0910 951 882

Miesto a termín uskutočnenia predmetu zákazky:
Lednické Rovne - ul. Majerská 
Termín dodania a montáže najneskôr do 1.8.2019

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.

Minimálne požiadavky :
Vnútorná farba - biela
Vonkajšia farba - antracit
Diaľkové ovládače - min. 3 ks

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. 

Úspešný uchádzač je pred podpisom zmluvy povinný predložiť kópiu dokladov o oprávnení realizovať predmet zákazky (výpis z
obchodného, živnostenského alebo iného relevantného registra).

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku, ako aj právo verejné obstarávanie kedykoľvek zrušiť.
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https://www.tendernet.sk/zakazka?cbxiV_3lZCXbhJaG5FKNoH0


Položky zákazky

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo

1
Celková suma zákazky 1,000 Súbor

Farba: Antracit /biela, vrátane elektromotora, kovania, osadenia a nastavenia.

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

Prílohy k zákazke Typ Dátum Veľkosť

Rozpočet garážové brány.xlsx Iné 9.4.2020 11:39 19,1 kB

04.Priecny_rez.pdf Iné 9.4.2020 11:39 83,4 kB

05.Pohlady.pdf Iné 9.4.2020 11:39 72,8 kB

elektro.pdf Iné 9.4.2020 11:39 90,8 kB
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