Výzva na predkladanie ponúk
Podprahová zákazka – demontáž 12 ks plynových kotlov, dodávka a montáž 12 ks
plynových kotlov so zásobníkom TÚV
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie: Obec Dubovany
Sídlo organizácie: Obec Dubovany, Dubovany č. 200, 922 08
Kontaktné miesto: Obec Dubovany, Dubovany č. 200
IČO: 00 312 479
kontaktná osoba: Miroslav Michalčík
Telefón: 0905 427 119
Elektronická pošta: dubovany@dubovany.sk
Internetová adresa: www.dubovany.sk
2. Predmet zákazky
Dodávka tovaru – 12 ks plynových kotlov so zásobníkom TÚV
Dodávka služby - demontáž a montáž 12 ks plynových kotlov
3. Názov predmetu zákazky:
Demontáž 12 plynových kotlov, dodávka a montáž 12 ks plynových kotlov so zásobníkom
TÚV
4. Opis predmetu zákazky:
Jedná sa o demontáž 12 ks plynových kotlov v dvoch nájomných bytových domoch, ktoré sú
vo vlastníctve obce Dubovany a následne dodávka 12 ks plynových kotlov so zásobníkom
TÚV a ich montážou do jednotlivých bytov.
5. Miesto dodania predmetu zákazky
Obec Dubovany, nájomný bytový dom č.súp. 239 a nájomný bytový dom súp. č. 240
6. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
Nie. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.
7. Spoločný slovník obstarávania
8. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky
V každom z dvoch nájomných bytových domov sa nachádza 6 bytových jednotiek, v každom
byte je plynový kotol, ktorý treba demontovať, následne namontovať nový plynový kotol so
zásobníkom TÚV. Demontáž pôvodných 12 ks kotlov, dodávka 12 ks kotlov a ich montáž je
predmetom zákazky
9. Možnosť predloženia variantných riešení:
Verejný obstarávateľ neumožňuje predloženie variantných riešení.
10.Trvanie zmluvy alebo lehota pre ukončenie dodávky:
Predpokladané ukončenie dodávky 31.12.2016

11. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty,
v ktorých sa uvádzajú:
Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu obstarávateľa
12. Podmienky účasti záujemcov:
§ 26 ods. 1 písm. f – je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať službu – dokladom o oprávnení podnikať alebo dokladom o zapísaní v
profesijnom zozname vedenou profesijnou organizáciou – doklad musí byť notársky overení s
dátumom nie starším ako tri mesiace
13. Lehota a miesto na predkladanie ponúk:
Lehota na predkladanie ponúk dátum: do 4.11.2016, čas: do 12:00 hod.
Adresa na ktorú sa majú ponuky doručiť je adresa obstarávateľa uvedená v bode 1.
14. Otváranie obálok s ponukami:
Dátum a čas otvárania ponúk: 7.11.2016 o 16:00 hod.
Miesto otvárania ponúk: Obec Dubovany, Obecný úrad Dubovany, Dubovany 200
15. Kritériá na hodnotenie ponúk:
1. Najnižšia cena celkom v EUR (s DPH).
16. Lehota viazanosti ponúk:
Do 31.12.2016
17. Použitie elektronickej aukcie:
Nepoužije sa.
18. Ďalšie informácie
Obhliadka miesta zákazky je možná po telefonickom dohovore so štatutárom obce Dubovany
– starosta obce p. Miroslav Michalčík, telefón 0905 427 119.
Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie: Miroslav Michalčík
V Dubovanoch, dňa 20. 10. 2016

Miroslav Michalčík
Starosta obce v.r

