Obec Rajecká Lesná

Telefón:
041 5488191

e-mail: info@rajeckalesna.info
www.rajeckalesna.info

Dňa: 19.04.2018
Výzva na predloženie cenovej ponuky podľa §117 zákona 343/2015 Z.z o verejnom
obstarávaní
Obec Rajecká Lesná týmto vykonáva prieskum trhu podľa zákona 343/2015 o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre tovary a práce:
„Rekonštrukcia a modernizácia obecného rozhlasu“
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie
Obec Rajecká Lesná
IČO:
00321583
Sídlo organizácie :
Marianské námestie 82, 013 15 Rajecká Lesná
Internetová adresa:
www.rajeckalesna.info
Kontaktné miesto:
Marianské námestie 82, 013 15 Rajecká Lesná
Kontaktné osoby:
Ing. Peter Tarábek, starosta obce
Telefón :
041 / 542 47 47
e-mail:
info@rajeckalesna.info
2. Druh zákazky.
Zákazka podľa §117 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon). Predmetom zákazky
tovary a služby, ktoré nie sú bežne dostupné na trhu.
3. Názov zákazky: Rekonštrukcia a modernizácia obecného rozhlasu
4. Predpokladaná hodnota zákazky: v rámci limitu pre zákazky podľa §117 zákona
343/2015 o verejnom obstarávaní
5. Obsah predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je rekonštrukcia a modernizácia obecného rozhlasu podľa
nasledovnej štruktúry:

Názov
Elektromateriál
Kábel AES 2 x 16mm
Kotevný hák
Kotevná svorka 2 x 16mm

Počet ks
1000m
25ks
8ks

Nosná priebežná svorka
Svorka prepichovacia 1,5 až 16 mm
Svorka prepichovacia 16 mm až 70 mm
Bandy pás + zámok ( nerez)
Reproduktor T-51
Reproduktor T-52
Manipulačný a pomocný materiál
Práce
Montážne práce
Použitie montážnej plošiny
Presun montážnej plošiny

20ks
20ks
8ks
35 ks
8ks
2ks
komplet
komplet
komplet
komplet

6.Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky: splatnosť faktúr 30 dní
7. Podmienky účasti uchádzačov:
7.1
Uchádzač predloží cenovú ponuku na celý predmet zákazky v zmysle časti č. 5 tejto
výzvy.
8. Predkladanie ponuky:
1.
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku poštou alebo osobne na adresu sídla
verejného obstarávateľa .
2.
Uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený.
Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:
Ø adresu verejného obstarávateľa uvedenú v záhlaví tejto výzvy
Ø adresu uchádzača (názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta
podnikania),
Ø označenie „verejná súťaž - neotvárať“, označenie heslom verejnej súťaže:
„Rekonštrukcia rozhlasu“
9. Cena:
1.
V cene musia byť zahrnuté všetky náklady súvisiace so zhotovením diela.
10. Kritériá na hodnotenie ponúk:
1.
Kritérium: najnižšia konečná cena
2.
Uchádzač je povinný uviesť konečnú cenu, ktorá zahŕňa všetky náklady , ktoré sú
nevyhnutné na realizáciu predmetu zákazky.
3.
Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý ponúkne najnižšiu konečnú cenu
za predmet zákazky. Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH na to v ponuke upozorní
verejného obstarávateľa.
4.
S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva alebo mu bude vystavená
objednávka.
11. Lehota na predkladanie ponúk:
--- 25.04.2018 do 13.00 hod.--12. Vyhodnocovanie ponúk:
Dňa 25.04.2018

Ing. Peter Tarábek
starosta obce

