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Vec
Služby čistenia a prania na rok 2012 – výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou
hodnotu
V zmysle § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie cenovej ponuky
s nízkou hodnotou na
služby čistenia a prania v priebehu roku 2012 na uvedené položky:
- Zásahový kabát pre hasičov
- Zásahové nohavice pre hasičov
- Sako pánske k rovnošate
- Nohavice pánske k rovnošate
- Plášť k služobnej rovnošate – dlhý
- Čiapka k služobnej rovnošate
- Vankúš 90x70 cm
- Paplón 180x130 cm
- Návlečka na paplón
- Návlečka na vankúš
- Plachta posteľná
Lehota predloženia ponuky: 20.2.2012 do 15.00 hod.
- V prípade, že máte záujem o nami špecifikované služby , prosíme o zaslanie cenovej ponuky na
email : - beata.zemberova@hazz.minv.sk
alebo
- fax na č. t. 038/ 5322846
-

Kritérium na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena
Cena za zákazku musí zahŕňať všetky náklady spojené s obstarávaním.
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Ak zabezpečujete služby mimo mesta Topoľčany, uveďte prosím aj spôsob preberania a
odovzdávania bielizne.
Vzhľadom na charakter profesie, v prípade čistenia zásahových kabátov a nohavíc pre hasičov,
požadujeme preberanie znečistených odevov v dopoludňajších hodinách, v čase od 7.00 hod. do
12.00 hod., na základe telefonického dohovoru.
Vyčistené odevy je potrebné odovzdať na Hasičskú stanicu, ulica Krušovská 1357, 955 01
Topoľčany, do 36 hodín od prevzatia.

od .................... do..................................
Platnosť uvedených cien:
Prosíme uvádzať cenu v EUR v tvare : cena bez DPH, DPH, cena s DPH celkom
Vaša cenová ponuka musí byť opatrená:
- aktuálnym dátumom
- pečiatkou
- podpisom
- identifikačným číslom organizácie (IČO)
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