
Výzva na predloženie cenovej ponuky
Názov zákazky: Rekonštrukcia plynovej kotolne

Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov Stredná odborná škola technická

IČO 00891452

 Zadávateľ nie je platca DPH

Adresa Okružná 693, 022 01 Čadca, SK

Kontaktná osoba Ing. František Kajánek, +421414327648, info@sostca.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: 146285,05 € bez DPH

Predpokl. obdobie
realizácie: 5 týždňov od odovzdania staveniska

Lehota na predkladanie
ponúk: do 9.8.2019 do 12:00

Spôsob predkladania ponúk:
Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:
https://www.tendernet.sk/zakazka?d7bqXRsKcnqK3IZxUF84hPw
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 Stavebníctvo

Podoblasť Stavebné práce

Opis zákazky

Podrobný opis zákazky je v projektovej dokumentácii, ktorá tvorí prílohu č. 2 v komprimovanej forme.
Uchádzač musí v ponuke predložiť nasledovné:
1. vyplnený výkaz výmer (Príloha č. 1) 
2. podpísanú zmluvu o dielo (Príloha č.3)
3. podpísané vyhlásenie (Príloha č.4)
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nezadať zákazku na základe výsledku tohto prieskumu
trhu.

Položky zákazky

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo

1
Rekonštrukcia plynovej kotolne 1,000 kpl

Dielo musí byť vykonané v súlade s PD.

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

Prílohy k zákazke Typ Dátum Veľkosť

Príloha 1 SOŠT - Výkaz výmer.xls Iné 31.7.2019 9:39 485 kB

Príloha 2- Dokumentácia_CA SOŠ.rar Iné 31.7.2019 9:39 13,9 MB
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https://www.tendernet.sk/zakazka?d7bqXRsKcnqK3IZxUF84hPw


Príloha 3 - ZoD.docx Iné 31.7.2019 9:39 86,6 kB

Príloha 4 - Vyhlásenie uchádzača.docx Iné 31.7.2019 9:39 23,0 kB

Prílohy k zákazke Typ Dátum Veľkosť
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