Výzva na predloženie cenovej ponuky
Názov zákazky: Výroba tabuliek na označenie ulíc, súpisných čísel, orientačných
čísel
Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov Obec Hôrky
IČO 00321303

Zadávateľ nie je platca DPH
Adresa Hôrky 111, 010 04 Hôrky, SK
Kontaktná osoba Erika Mojáková, 0910 285 369, obec.horky@stonline.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: 6000,00 € bez DPH
Predpokl. obdobie október 2019
realizácie:
Lehota na predkladanie do 2.10.2019 do 12:00
ponúk:

Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:
Spôsob predkladania ponúk: https://www.tendernet.sk/zakazka?d7LWX2t21clwO4Q2OPhRNxs
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 Ostatné
Podoblasť Prvky mestského mobiliáru

Výroba smaltovaných tabúľ - určených na označenie nehnuteľností - smaltované súpisné domové čísla, orientačné domové čísla,
písmená, názvy ulíc.
V cenovej ponuke žiadame vypísať ceny za 1 kus podľa horeuvedeného poradia a za dopravu.
Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent alebo
typ, umožňuje sa dodávateľom 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 verejný obstarávateľ.
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.
Uchádzač je povinný do cenovej ponuky zahrnúť náklady potrebné na zhotovenie diela, a to najmä náklady na práce, materiál a prepravu. V
prípade, že sa počas realizácie vyskytnú práce naviac, ktoré neboli súčasťou zadania, tieto budú riešené formou dodatku, avšak tak aby
celková cena diela nepresiahla finančný limit pre zákazky podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní.
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 6000,00€
Uchádzač je povinný do cenovej ponuky zahrnúť náklady potrebné na zhotovenie diela, a to najmä náklady na práce, materiál a prepravu. V
prípade, že sa počas realizácie vyskytnú práce naviac, ktoré neboli súčasťou zadania, tieto budú riešené formou dodatku, avšak tak aby
celková cena diela nepresiahla finančný limit pre zákazky podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní.
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Úspešný uchádzač je pred podpisom zmluvy povinný predložiť kópiu dokladov o oprávnení realizovať predmet zákazky (výpis z
obchodného, živnostenského alebo iného relevantného registra).
Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32, ods. 2, písm. e), verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných
systémov verejnej správy.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku, ako aj právo verejné obstarávanie kedykoľvek zrušiť.

Položky zákazky
P.Č.

Názov položky / Špecifikácia

Množstvo

Smaltovaná tabuľka súpisného čísla
1

400,000 ks

tabuľka súpisného čísla s rozmermi 25x20 cm, s bielym podkladom, čiernou obrubou a s čiernymi arabskými číslicami vysokými 10
cm, podľa prílohy. Tvar tabule je bombírovaný podľa slovenského typu, v každom rohu predierovaná pre montáž.
Smaltovaná tabuľka orientačného čísla

2

542,000 ks

tabuľka orientačného čísla s rozmermi 25x20 cm, s bielym podkladom, červenou obrubou a s červenými arabskými číslicami
vysokými 10 cm, podľa prílohy. Tvar tabule je bombírovaný podľa slovenského typu, v každom rohu predierovaná pre montáž.
Smaltovaná tabuľka označenie ulíc

3

66,000 ks

tabuľka označenie ulíc s rozmermi 70x30 cm, s bielym podkladom, červenou obrubou a s modrými písmenami vysokými 9 cm,
podľa prílohy. Rámik tabule červenej farby s hrúbkou 10 mm. Tvar tabule je bombírovaný podľa slovenského typu, v každom rohu
predierovaná pre montáž.

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

Prílohy k zákazke

Typ

Dátum

Veľkosť

Cenova ponuka na orientačné čísla.pdf

Iné

23.9.2019

61,7 kB

vyhlasene_znenie_1479731-2 tabuľky.pdf

Iné

23.9.2019

3,5 MB
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