
Výzva na predloženie cenovej ponuky
Názov zákazky: Kachle pre obecný úrad Hrašné

Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov Obec Hrašné

IČO 00311634

 Zadávateľ nie je platca DPH

Adresa Hrašné 3, 916 04 Hrašné, SK

Kontaktná osoba Ing. Jakub Bača, +421940512719, baca@tendernet.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: 2000,00 € bez DPH

Predpokl. obdobie
realizácie: 10/2018

Lehota na predkladanie
ponúk: do 4.10.2018 do 12:00

Spôsob predkladania ponúk:
Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:
https://www.tendernet.sk/zakazka?dUREkBtRjHV7RxmQCrSdYPQ
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 Energie, PHM

Podoblasť Materiál na vykurovanie (uhlie, drevo, peletky, ...)
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https://www.tendernet.sk/zakazka?dUREkBtRjHV7RxmQCrSdYPQ


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. 

Predpokladaná hodnota zákazky je určená v zmysle §6 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a
o zmene a doplnení niektorých zákonov ako cena bez dane z pridanej hodnoty vo výške 2000 EUR.

Úspešný uchádzač je pred podpisom zmluvy/objednávky 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.

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov obce, formou bezhotovostného platobného
styku na základe vyhotovenej faktúry/objednávky. Splatnosť faktúry do 30 dní po ukončení prác / od
dodania tovaru - a následného obdržania faktúry. Preddavky na práce verejný obstarávateľ
neposkytuje. 

Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že sa v rámci tejto zákazky nedopustil konania, ktoré by
mohlo byť vyhodnotené ako konflikt záujmov podľa §23 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní.
Pokiaľ by verejný obstarávateľ zistil, že ku takémuto konaniu došlo, bude ponuka takéhoto
uchádzača vylúčená z hodnotiaceho procesu.

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

Opis

Položky zákazky

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo

1

Kachle na vykurovanie 1,000 celkom

Výkon (kW): 22 - minimálne
Doba horenia: 12 hodin - minimálne
Maximálna dĺžka polien: 500 mm - minimálne
Priemer dymovodu (mm): 150 - presne
Vyhrievaný priestor (m2): 200 - minimálne
Palivo: drevo , drevené brikety

- 2 / 2 -


	Výzva na predloženie cenovej ponuky
	Názov zákazky: Kachle pre obecný úrad Hrašné
	Položky zákazky


