
  OBEC LIKAVKA             PSČ 034 95

Výzva na predkladanie cenovej ponuky
(v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní

a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Zn.: MJ-000303/2014

1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov organizácie: Obec Likavka
IČO: 00315362
DIČ: 2020589582
Sídlo organizácie: Jánovčíka 815, 034 95 Likavka
Kontaktná osoba: Ing. Marián Javorka
Telefón: 044/4300240
Fax: 044/4300241
E-mail: obec@likavka.sk,  
Internetová stránka: www.likavka.sk

2. Predmet zákazky: 
Kód CPV Opis zákazky

31213000-2 Rozvodné zariadenia

31211100-9 Pulty / Panely pre elektrické prístroje

31210000-1 Elektrické prístroje na spínanie alebo ochranu elektrických obvodov

31220000-4 Komponenty elektrických obvodov

31300000-9 Izolované drôty alebo káble

45311000-0 Inštalácie a montáž elektrických rozvodov a zariadení

2.1. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: 
Predmetom zákazky je  „Dodávka a montáž elektrického rozvádzača pre amfiteáter
pod hradom“.

Technická špecifikácia:
Elektromontážny materiál, káble, svorky, skrinky, ovládacie prvky, montáž

P.č. Materiál MJ Množstvo
1 Kompaktná skrinka RITTAL CM60 ks 1
2 Skriňa TS8 80 x 140 x 50 cm - kov ks 1
3 Bočné skriňové dosky - kov pár 1
4 Bočnice montážneho rámu BPZ-MSW-20 pár 1
5 Krycia doska bez výrezu BPZ-FP-800/400-BL ks 4
6 Úchytka BEL 01 pár 10
7 Vodič CYA 16 čierny bm 30
8 Svorkovnica RSAPEN 70IS 16-70mm ZE/ŽL ks 8
9 Zásuvka vs. 3253 IEN ks 3
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10 Zásuvka vs. 1653 IEN ks 3
11 Soklová zásuvka ZSE-03 ks 10
12 Prúdový chránič PF6-40/4/003 ks 2
13 Prúdový chránič PFL6-16/1N/B/003 ks 10
14 Istič MCCB BC 160NT305 100-D ks 2
15 Istič PL6-B25/3 ks 3
16 Istič PL6-B16/3 ks 3
17 Odpínač valcových poistkových vložiek OPVA22-3 ks 1
18 Poistková vložka CH22 690V gG 100A ks 3
19 Svorkovnica rozbočovacia 160A ks 4
20 Zvodič bleskových prúdov V25, 280V ks 1
21 Prepojovacia lišta U3X 19-16/1000 ks 1
22 Prepojovací mostík E10X10/25 ks 1
23 Podružný materiál max. do výšky 3 % položiek 1-22 set 1
24 Montáž prvkov do rozvádzača max. do výšky 25 % 

položiek 1-23

3. Predpokladaná hodnota zákazky: 2.500,- € bez DPH (3.000,- € s DPH)

4. Zdroj finančných prostriedkov: Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov
bežného rozpočtu obce Likavka. Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohy na plnenie
predmetu  zákazky. Predmet zákazky bude hradený bezhotovostnou platbou.  Právo
vystaviť faktúru vznikne predávajúcemu po odovzdaní a prevzatí zmluvného plnenia.
Faktúra je splatná do 30 dní od dňa doručenia.

5. Miesto a termín dodania predmetu zákazky: 
Miestom  plnenia  je  sídlo  verejného  obstarávateľa.  Lehota  na  dodanie  predmetu
zákazky do sídla verejného obstarávateľa uplynie dňa 30.4.2014

      
6. Náklady na ponuku: Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením

ponuky  znáša  uchádzač  bez  akéhokoľvek  finančného  nároku  na  verejného
obstarávateľa.

7. Obsah ponuky (podmienky účasti a cenová ponuka): 
Uchádzač  vypracuje  cenovú  ponuku  podľa  položiek  uvedených  v technickej
špecifikácii výzvy. Uchádzač vo svojej cenovej ponuke predloží doklad o oprávnení
podnikať - dodávať tovar (Výpis z OR, Živnostenský list alebo doklad o zapísaní v
profesijnom zozname vedenom profesijnou organizáciou, resp. rovnocenný doklad).

8. Mena a ceny uvádzané v ponuke: Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa § 3
zákona NR  SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Uchádzačom
navrhovaná cena bude vyjadrená v eurách. Navrhovaná cena musí byť konečná. Ak
uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť v ponuke.
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9. Miesto a lehota na predkladanie ponuky:
Ponuky je potrebné doručiť osobne alebo poštou v písomnej podobe na adresu sídla
verejného  obstarávateľa.  Cenová  ponuka  musí  byť  označená  nápisom
„NEOTVÁRAŤ – ROZVÁDZAČ AMFITEÁTER“

      Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku.
      Lehota na predkladanie ponúk uplynie: 19.3.2014 o 12:00 hod.
      Ponuku predloženú po uplynutí tejto lehoty nebude verejný obstarávateľ akceptovať.

10. Vyhodnotenie  ponúk:  Verejný  obstarávateľ  zostaví  na  základe  predložených
cenových ponúk poradie uchádzačov, pričom kritériom je najnižšia cena s DPH za
celý predmet zákazky.

11. Oznámenie  o výsledku  vyhodnotenia  ponúk:  Každému  uchádzačovi,  ktorého
ponuka  bude  vyhodnocovaná  oznámi  verejný  obstarávateľ  písomne  výsledok
vyhodnotenia.

12. Použitie elektronickej aukcie: Nie.

13. Možnosť rozdelenie cenovej ponuky: Nie

14. Variantné riešenie: Neprípustné

15. Dodanie predmetu zákazky:  Verejný obstarávateľ vystaví úspešnému uchádzačovi
do piatich pracovných dní od vyhodnotenia cenových ponúk objednávku na dodanie
predmetu zákazky. Ak úspešný uchádzač odmietne dodať predmet zákazky, verejný
obstarávateľ uzavrie zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestni ako ďalší v  poradí. 

V Likavke dňa 14.03.2014

Ing. Marián Javorka, v.r.
                                                                                                      starosta obce 
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