Výzva na predkladanie ponúk
Identifikačné

údaje verejného obstarávateľa:

Obec Záhorská Ves
IČO: 00305219
DiČ: 2020643768

Názov adresy a kontaktné

údaje:

90065 Záhorská Ves
Hlavná 29/184

Kontaktná osoba:

JUDr.Šimkovič Boris - starosta obce
telef.číslo:

0948550050

Telef.č. Obecný úrad Záhorská Ves:

+421347780385

Fax:

+421 34 7780 211

Internetová

adresa:

www.zahorskaves.sk

Elektronická pošta:

veronika.annusova@zahorskaves.sk
urad@za ho rskaves. sk

Miesto dodania predmetu zákazky:

Obec Záhorská Ves, Obecný úrad Záhorská Ves,
Hlavná 29/184, 900 65 Záhorská Ves.

•

PREDMET ZÁKAZKY:

•

"OPRAVA KOMPY NA HRANiČNOM
IMARCH".

PRIECHODE ZÁHORSKÁ VES - ANGERN

Druh zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou §117 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Stručný opis:

Predmetom projektu je oprava prievoznej lode (kompy) na hraničnom
priechode medzi obcami Záhorská Ves - rakúsky Angern/March.
Oprava spočíva vyzdvihnutím

kompy za pomoci autožeriavu na breh,

prispôsobenia podložia na mieste opravy, vypodloženia kompy do roviny,
demontáž plechu na poškodených,

prevalených miestach, vyčerpanie

vody+osušenie, následné práce po otvorení plášťa kompy a zistenie
skutkového stavu, osadenie a zváranie nových plechov, demontáž
nájazdových plôch + spätná montáž nájazdov,

výmena, oprava čapov na

nájazdoch, prehliadka dna kompy + následné práce naviac, podľa kritického
stavu kompy, nanesenie vode-odolných náterov na spodku + plášťa lode
a následné práce naviac, podl'a skutkového stavu, výmena ocel'ových lán
a celková príprava k technickej kontrole prievoznej lode.

2 -

Obhliadku miesta plnenia objednávater

neorganizuje.

Záujemca si môže vykonať obhliadku miesta

realizácie zákazky, aby si sám overil a získal všetky potrebné informácie,
prípravu spracovania ponuky. Výdavky spojené s touto obhliadkou

ktoré bude potrebovať

budú na ťarchu záujemcu. Pre

záujemcov, ktorý prejavia záujem o vykonanie obhliadky miesta opravy, je kontaktnou

osobou

starosta obce: JUDr.Šimkovič Boris, telefónne číslo: 0948 550050.

Predpokladaná hodnota zákazky:

40.000,-EUR bez DPH.

Kritéria na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena vrátane s DPH.

Podmienky súťaže:
Cenovú ponuku môže predložiť uchádzač, ktorý vie zabezpečiť požadovanú strojárenskú
v súlade s platnou legislatívou, výpisom Obchodného registra a preferenciami

činnosť

odvedených prác.

Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku na celú zákazku.
Ponuku predložte v lehote na predkladanie
na adresu:

ponúk:

do 14.03.2019 do 15,OOhod,

Obec Záhorská Ves, ul.Hlavná 29/184, 90065 Záhorská Ves,

S označením obalu s ponukou:

- adresa verejného obstarávateľa
- adresa uchádzača
- označenie "NEOTVÁRAŤ" na obale s označením:
"OPRAVA KOMPY"

Použitie elektronickej aukcie:

nie

Lehota na predkladanie ponúk:

od 06.03.2019

Termín otvárania ponúk:

15.03.2019 o 11,OOhod.

Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané:

do 14.03.2019 do 15,00 hod.

Ďalšie informácie: Pracovný čas podateľne verejného obstarávateľa je:
pondelok,utorok,streda,štvrtok

do ls,OOhod, v piatok do 14,OOhod.

V Záhorskej Vsi, dňa 06.03.2019

OBEC ZÁHORSKÁ VES
Hlavná 29/184

900 65 Záhorská Ves
IČO: 00305219, DiČ: 2020643768
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