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Vec
Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou na dodanie tovaru: náhradná
filtračná vložka Triplex
___________________________________________________________________________
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre z dôvodu hospodárneho
využitia pridelených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR v zmysle zákona č. 25/2006
Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vás žiada o predloženie
cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou na dodanie tovaru - náhradná filtračná vložka do
kompresorov typu Bauer Mariner - Triplex P21.
Špecifikácia predmetu obstarávania :
Náhradná filtračná vložka do kompresorov typu Bauer Mariner - Triplex P21 (TRIPLEX 057679 – 410)
Množstvo : predpokladané množstvo 36ks
Termín dodania : 3 týždne
Požadované dokumenty : - technický list, technický popis výrobku
- v cenovej ponuke uviesť dátum vystavenia, podpis zástupcu
(zodpovedného pracovníka) a pečiatku organizácie
Miesto dodania tovaru: Krajské riaditeľstvo HaZZ v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
Spôsob určenia ceny :
- cenu za predmet obstarávania musia zahŕňať všetky náklady spojené s dodaním tovaru, dopravou
do miesta určenia, špedičnými poplatkami, dovoznými prirážkami, a pod.
- žiadame stanoviť jednotkovú cenu za požadovaný predmet obstarania, t. j. za jedno balenie.
- celkovú cenu udajte v štruktúre : daňový základ, DPH, cena s DPH.
- uviesť dobu platnosti cien
- uviesť zľavy pri odbere väčšieho množstva tovaru

P.č. Druh: tovaru/ služby/práce

1.

Množstvo
- ks

Filtračná patróna Triplex P21

Cena za 1 ks
bez DPH

36

Cena spolu za celkový
počet ks

3.
4.
5.

Cena celkom v € bez DPH
Výška DPH vyjadrená v €
Cena celkom v € s DPH
6. Doprava tovaru na miesto určenia (poštovné a balné) v €
7. Celková cena tovaru s dodaním (€ s DPH)
Platnosť cien: Uvedené ceny sú platné od ................... do ................... .
Kritérium na vyhodnotenie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou je: najnižšia cena za
požadované množstvo obstarávaného materiálu.
Lehota na predloženie ponuky :
- ponuky zasielajte poštou na vyššie uvedenú adresu, faxom na telefónne číslo 0961306509,
prípadne v elektronickej podobe (vo formáte PDF) oskenované, podpísané a potvrdené na adresu
katarina.domianova@hazz.minv.sk, najneskôr do 25.06.2012, do 14,00 hod.
Veríme, že predložíte cenovú ponuku na požadovaný predmet obstarávania .
S pozdravom

pplk. Ing. Pavol NEREČA
riaditeľ
Krajského riaditeľstva HaZZ v Nitre
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