Výzva na predloženie cenovej ponuky
Názov zákazky: Schodolez k projektu Zvýšenie kapacity Materskej školy
Stráňavy, ulica Víťazstva 331, Kód ITMS2014+ : 302021H273
Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov Obec Stráňavy
IČO 00321613

Zadávateľ nie je platca DPH
Adresa Májová 336, 013 25 Stráňavy, SK
Kontaktná osoba Ing. Jozef Pápan, +421415005675, stranavy@stranavy.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: 3666,66 € bez DPH
Predpokl. obdobie 3/2018
realizácie:
Lehota na predkladanie do 19.2.2018 do 9:00
ponúk:

Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:
Spôsob predkladania ponúk: https://www.tendernet.sk/zakazka?fZF_D_5RhMYUlyzZZdKDuw
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 Ostatné
Podoblasť Interiérové vybavenie
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Opis
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.
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.
Opis zákazky Verejný obstarávateľ umožní uchádzačom realizáciu obhliadky miesta po predchádzajúcej dohode

so starostom obce.
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 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Úspešný uchádzač je pred podpisom zmluvy povinný predložiť kópiu dokladov o oprávnení
realizovať predmet zákazky (výpis z obchodného, živnostenského alebo iného relevantného
registra).
CPV: Hlavný slovník: 33193000-9 Vozíky pre invalidov, kreslá na kolieskach a súvisiace prístroje
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku, ako aj právo verejné
obstarávanie kedykoľvek zrušiť.

Položky zákazky
P.Č.

Názov položky / Špecifikácia
Schodolez

1

Množstvo
1,000 ks

Schodolez, ktorý umožní transport imobilných osôb v budovách materských škôl vrátane dopravy a predvádzania schodolezu
pri dodaní na mieste dodania
- maximálna nosnosť zariadenia: minimálne 130 kg
- možnosť prepravovať zariadenie v osobnom automobile
- možnosť použitia pre rôzne typy a veľkosti invalidných vozíkov pre deti a dospelých
- poskytnutie záruky: minimálne 4 roky
- maximálna výška schodu: minimálne 20 cm
- prevádzkový rozsah na 1 nabitie batérie: minimálne 30 poschodí
- prevádzkový rozsah v režime rezervy: minimálne 3 poschodia
- minimálny manévrovací priestor v tvare „L“ : najviac 120 x 120 cm
- minimálny manévrovací priestor v tvare „U“: najviac 120 x 200 cm
- zariadenie s výškovo nastaviteľnou opierkou hlavy

Generované 12.2.2018 o 14:30 systémom TENDERnet
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