
Výzva na predloženie cenovej ponuky
Názov zákazky: Detská zóna hier v škole vo Sverepci

Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov Základná škola s materskou školou Sverepec 240

IČO 36131644

 Zadávateľ nie je platca DPH

Adresa Sverepec 240, 017 01 Sverepec, SK

Kontaktná osoba Ing. Jakub Bača, +421940512719, baca@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: do 31.7.2018

Lehota na predkladanie
ponúk: do 18.6.2018 do 12:00

Spôsob predkladania ponúk:
Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:
https://www.tendernet.sk/zakazka?dU9SXwYvinmmASYaUS7wy6k
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 Stroje, zariadenia, nástroje, náradie

Podoblasť Zariadenie a vybavenie ihrísk

Opis zákazky

Táto zákazka je vytvorená za účelom zistenia predpokladanej hodnoty zákazky na dodanie tovaru ku
zakazke "Zabezpečenie športových potrieb pre žiakov" .Tento prieskum trhu nevedie k uzatvoreniu
odberateľsko-dodávateľského 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

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo

1

Lezecká zostava 1,000 ks

Materiál:
galvanizovaná oceľ , pogumovaná povrchová úprava plošín
Rozmery:
minimálne 1850x560x300cm , kritická výška pádu najviac 300cm
Prvky:
minimálne dve šmýkačky, minimálne dve lezecké steny, minimálne jedna lezecká preliezka, minimálne jedna hojdačka
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