
Výzva na predloženie cenovej ponuky
Názov zákazky: Dodanie stavebného materiálu

Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov Ledrov, spol. s r.o.

IČO 31635041

Adresa Schreiberova 369, 02061 Lednické Rovne, SK

Kontaktná osoba Tomáš Pokorný, +421910951882, pokorny.tomas@centrum.sk

 

Informácie o zákazke

Typ zákazky: Zákazka podľa § 117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami zákona 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predpokladaná hodnota: 24529,54 € bez DPH

Predpokl. obdobie
realizácie: 9/2022

Lehota na predkladanie
ponúk: do 5.9.2022 do 12:00

Spôsob návrhu zmluvy: Bez návrhu zmluvy, formou objednávky.

Spôsob predkladania ponúk:
Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:
https://www.tendernet.sk/vyzva/dU9UdhS5SU7wKysiLKsaCTlL
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 zákazky

Oblasť Stavebníctvo

Podoblasť Stavebné materiály

Všeobecný opis zákazky

1. Predmet zákazky : 
Dodanie stavebného materiálu uvedeného v prílohe 

2. Postup verejného obstarávateľa : 
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. 

3. Kontaktná osoba pre VO : 
Tomáš Pokorný, konateľ@ledrov.sk, tel.: 0910651882 

4. Miesto dodania predmetu zákazky : 
Obec Lednické Rovne, ul. Sv.Anny 

5. Termín dodania predmetu zákazky : 
9/2022 

6. Ekvivalentnosť : 
Ak sa vo výzve na predkladanie ponúk resp. v akejkoľvek prílohe výzvy uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný
postup, značku, obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa uchádzačom 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 obstarávateľ. 

7. Spôsob predloženia ponuky : 
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. 
Ceny uvádzať vrátane dopravy na Lednické Rovne. 
Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač, ktorý predkladá svoju ponuku v systéme TENDERnet, zároveň priložil cenovú ponuku aj do
prílohy, kde bude ponuka opečiatkovaná a podpísaná štatutárnym zástupcom alebo inou oprávnenou osobou uchádzača. 

8. Kritérium na vyhodnotenie ponúk : 
Kritérium vyhodnotenia ponúk: Jediným kritériom je celková cena (EUR s DPH) - 100%. V prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH
bude posudzovaná cena celkom. 

https://www.tendernet.sk/vyzva/dU9UdhS5SU7wKysiLKsaCTlL


9. Lehota viazanosti ponúk : 
Do 31.11.2022

Položky zákazky

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo

1 Dodanie stavebného materiálu podľa prílohy v celku, vrátane dopravy 1,0 Súbor

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

Prílohy k zákazke Typ Veľkosť

Prehlad položiek zadanie.xlsx Iné 17,9 kB


