
Výzva na predloženie cenovej ponuky
Názov zákazky: Rekonštrukcia miestneho rozhlasu

Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov Obec Slovenské Pravno

IČO 00316911

 Zadávateľ nie je platca DPH

Adresa Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno, SK

Kontaktná osoba Eva Pálešová, +421911235 685, starosta@obecslovenskepravno.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: 11500,00 € bez DPH

Predpokl. obdobie
realizácie: 23.03.2017 – 20.04.2017

Lehota na predkladanie
ponúk: do 23.3.2017 do 10:00

Spôsob predkladania ponúk:
Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:
https://www.tendernet.sk/zakazka?d7boHXA7l1dfpkuEWH09Xg
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

Oblasť Elektro, elektromateriál

Podoblasť Ostatný elektromateriál

- 1 / 2 -

https://www.tendernet.sk/zakazka?d7boHXA7l1dfpkuEWH09Xg


Opis zákazky

Predmetom zákazky je rekonštrukcia miestneho rozhlasu v obci Slovenské Pravno. Nové prijímače
a tlakové reproduktory budú umiestnené na pôvodných stĺpoch verejného osvetlenia. Rekonštrukcia
miestneho rozhlasu obsahuje:
- 15 ks vonkajších prijímačov
- 42 ks tlakových reproduktorov

Prijímacie zariadenia na voľných priestranstvách budú umiestnené v malej skrinke na stĺpe
verejného osvetlenia priamo pri reproduktoroch. Obec povolí vstup na stĺpy verejného osvetlenie a
prípadné odpojenie el. vedenia na dohodnutú dobu. Napájanie prijímačov bude z interných
akumulátorov 7Ah / 12V - tieto budú dobíjané z elektrickej siete ver. osvetlenia.

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. 

V cene musia byť zahrnuté všetky náklady súvisiace s poskytnutou prácou. Cena zahŕňa aj náklady
na dopravu do miesta verejného obstarávateľa, v prípade potreby.

Verejný obstarávateľ umožní uchádzačom realizáciu obhliadky miesta po predchádzajúcej dohode
so starostom obce. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať víťaznú ponuku ak bude vyššia ako predpokladaná
hodnota zákazky, resp. si vyhradzuje právo súťaž kedykoľvek zrušiť.

Úspešný uchádzač predloží kópiu dokladu o oprávnení dodávať predmet zákazky (výpis z
obchodného, živnostenského alebo iného registra).

Opis

Položky zákazky

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo

1
Položka č.1-Rekonštrukcia miestneho rozhlasu 1,000 počet

Situačný plán obce je dostupný v prílohe (vyznačené body sú už zrealizované)

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

Prílohy k zákazke Typ Dátum Veľkosť

Scan_plán obce.pdf Iné 17.3.2017 323,5 kB

Generované 1.6.2018 o 20:10 systémom TENDERnet
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