Výzva na predkladanie ponúk
Odnímateľné mostné panely
(zákazka podľa § 117)
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Obec Lisková
v zastúpení: Ing. Jozef Murina, starosta obce
IČO: 00 315 559
S í d l o Adresa : Obecný úrad Lisková, Ulica pod Chočom 113, 034 81 Lisková
Telefón: +044/4326221, 0944/141209
Adresa na doručovanie akýchkoľvek písomností :
Obecný úrad Lisková, Ulica pod Chočom 113, 034 81 Lisková
Adresa na elektronický styk : jaros.jozefvo@gmail.com, starosta@liskova.sk,
2. Typ zmluvy : Objednávka
3. Názov zákazky : „Odnímateľné panely na premostenie potoka“
4. Opis zákazky : 14 ks odnímateľných panelov o rozmere 2,5m x 2,5m, hrúbka max. do 0,20 m
Panely musia mať certifikát, uchytenie nesmie prekážať v cestnej doprave a musia spĺňať
zaťaženie pre všetky vozidlá podľa:
Označenie:

STN EN 1991-2

Slovenský názov:

Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 2: Zaťaženia mostov dopravou

Anglický názov:

Eurocode 1: Actions on structures. Part 2: Traffic loads on bridges

5. Miesto dodania zákazky : Kataster obce Lisková
6. Rozdelenie zákazky na časti: nebude umožnené. Ponuky môžu byť predložené len na celú časť
7. Možnosť predloženia variantných riešení: nebude umožnené
8. Začatie realizácie : 05/2018
9. Doba realizácie : do 30.06.2018
10. Predpokladaná hodnota zákazky : 7 221,67/8 666,00 € bez/s DPH vrátane dopravy od
dodávateľa do obce Lisková.
11. Hlavné podmienky financovania: obstarávateľ neposkytuje žiaden preddavok, Predmet
zákazky sa bude financovať po dodaní tovaru bezhotovostným platobným stykom v lehote splatnosti
faktúr 14 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia.
12. Podmienky účasti uchádzačov:
Výpis z OR SR alebo ŽR SR, v ktorom bude mať zapísaný predmet
zákazky. Neoverená fotokópia.

činnosti prislúchajúci predmetu

13. Kritériá na hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov: predloženie dokladov
uvedených v bode 12. tejto výzvy
14. Poskytovanie súťažných podkladov :
Súťažné podklady nahrádza táto výzva.
15. Lehota do kedy je možné žiadať o súťažné podklady : Výzva bude k dispozícii na webovej
stránke www.liskova.sk .
16. Obhliadka:

Nevyžaduje sa

17. Lehota na predkladanie ponúk :

do 03.05.2018 do 14:00 hod.

18. Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť :
mailom na adresu: jaros.jozefvo@gmail.com, starosta@ouliskova.sk alebo

adresa obstarávateľskej organizácie uvedenej v bode 1
panely na premostenie potoka“ neotvárať

v zalepenej obálke s heslom „Odnímateľné

19. Otváranie obálok s ponukami : V prípade doručenia ponúk poštou bude ich otváranie dňa
03.05.2018 o 16:15 hod. na Obecnom úrade v Liskovej
20. Kritériá na vyhodnotenie ponúk : najnižšia cena bez použitia el. aukcie
21. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk : 30.06.2018
22. Ďalšie informácie.
Obsah ponuky:

Výpis z OR SR alebo ŽR SR, neoverené fotokópia
Cenová ponuka
.

Úspešnému uchádzačovi sa zašle objednávka, v súlade s touto výzvou a cenovou ponukou víťazného
uchádzača.

V Liskovej 24.04.2018

Ing. Jozef Murina
starosta obce

