
Výzva na predloženie cenovej ponuky
Názov zákazky: Vybavenie zberného dvora Zbehy - kontajnery

Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov Obec Zbehy

IČO 00308668

 Zadávateľ nie je platca DPH

Adresa Zbehy 69, 95142 Zbehy, SK

Kontaktná osoba Ing. Adam Žákovič, +421903 718 326, obec@zbehy.sk

 

Informácie o zákazke

Typ zákazky: Zákazka za účelom určenia predpokladanej hodnoty zákazky podľa § 6 Pravidlá výpočtu predpokladanej
hodnoty zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predpokl. obdobie
realizácie: 03/2023-12/2023

Lehota na predkladanie
ponúk: do 14.2.2023 do 14:00

Spôsob predkladania ponúk:
Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:
https://www.tendernet.sk/vyzva/dUhem8EG8pcfx7zlFHdnJZwz
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 zákazky

Oblasť Odpadové hospodárstvo

Podoblasť Prostriedky na komunálny odpad (nádoby, kontajnery, kompostéry, ...)

Všeobecný opis zákazky

Obec Zbehy, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) Vás vyzýva v súlade s §6 a § 117 cit. zákona na predloženie predpokladanej hodnoty
zákazky a cenovej ponuky na zákazku "  Zberný dvor Zbehy - kontajnery ". 

Predmet dodania: 
reťazové a hákové kontajnery v celkovom počte 10 ks, bližšie špecifikované v časti "Položky" 

Predmetom zákazky je dodanie kontajnerov k predmetu zákazky "Zberný dvor Zbehy - kontajnery". 

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. 

V prípade, že predpokladaná hodnota zákazky bez DPH bude nižšia, ako je finančný limit podľa §5 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní
bude vaša cenová ponuka považovaná za záväznú aj pre vykonaný prieskum trhu na realizáciu vyššie uvedenej zákazky a kritériom
hodnotenia bude najnižšia cena v € spolu s DPH. 

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. 

Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 14.02.2023 do 14:00 hod.  

Kontaktná osoba verejného obstarávateľa: 
Meno: Ing. Adam Žákovič, starosta obce Zbehy 
Telefonický kontakt : 0903 718 326

Zmluvné podmienky

Táto zákazka je vytvorená za účelom zistenia predpokladanej hodnoty zákazky. Tento prieskum trhu nevedie k uzatvoreniu zmluvného
vzťahu a slúži zadávateľovi zákazky len na informatívne účely. Vzhľadom na uvedenú skutočnosť, zadávateľ nie je povinný oznamovať
záujemcom výsledky prieskumu trhu. Dodávateľ bude vysúťažený v riadnom prieskume trhu, ktorý bude zadaný neskôr podľa možností
zadávateľa zákazky.

Položky zákazky

https://www.tendernet.sk/vyzva/dUhem8EG8pcfx7zlFHdnJZwz


P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo

1
otvorený reťazový kontajner 6,0 ks

otvorený reťazový kontajner s objemom 7 m3  

2
uzatvárateľný reťazový kontajner 2,0 ks

otvorený reťazový kontajner s objemom 7 m3 

3
uzatvárateľný hákový kontajner 2,0 ks

uzatvárateľný hákový kontajner s objemom 31 m3 


