
Výzva na predloženie cenovej ponuky
Názov zákazky: Športové vybavenie

Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov Obec Krasňany

IČO 00321401

 Zadávateľ nie je platca DPH

Adresa Krasňany 22, 013 03 Krasňany, SK

Kontaktná osoba Mgr. Michal Gondžár, +421917752012, gondzar@tendernet.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: neuvedené

Predpokl. obdobie
realizácie: 28.11.2017

Lehota na predkladanie
ponúk: do 20.11.2017 do 15:00

Spôsob predkladania ponúk:
Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:
https://www.tendernet.sk/zakazka?c6zmtmOMkA5XAl1ckazDiw
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 Ostatné

Podoblasť Vybavenie športovísk

Opis zákazky

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.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku, ako aj právo verejné
obstarávanie kedykoľvek zrušiť.

Cena je vrátane doručenia do sídla veejného obstarávateľa

Položky zákazky

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo

Futbalové brány - 5 m 2,000 ks
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https://www.tendernet.sk/zakazka?c6zmtmOMkA5XAl1ckazDiw


1
Rozmery: 5,00 x 2,00 x 1,30
Rámy prenosných typov brán sú zvárané z profilov z hliníkovej zliatiny 
Konštrukcia napínania siete je u všetkých typov prenosných brán a minibrán z Al profilu priemeru 50 mm.
Uchytenie futbalových sietí je cez uzavreté kruhové úchytky, ktoré sú navarené po celom obvode konštrukcie prenosnej brány
na jej zadnej strane.
Al materiál všetkých typov prenosných brán je bez farebnej povrchovej úpravy.
Vrátane sieti.

2

Futbalové brány - 3 m 2,000 ks

Rozmery: 3,00 x 2,00 x 1,30
Rámy prenosných typov brán sú zvárané z profilov z hliníkovej zliatiny priemeru
Konštrukcia napínania siete je u všetkých typov prenosných brán a minibrán z Al profilu priemeru 50 mm.
Uchytenie futbalových sietí je cez uzavreté kruhové úchytky, ktoré sú navarené po celom obvode konštrukcie prenosnej brány
na jej zadnej strane.
Al materiál všetkých typov prenosných brán je bez farebnej povrchovej úpravy.
Vrátane sieti.

3
Malé brány 2,000 ks

1,80 x 1,20 x 0,70 m 
Vrátane sieti.

4 Striedačky ( 8 - sedadlové) 2,000 ks

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo
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