KRAJSKÉ RIADITEĽSTVO
HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V NITRE
Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
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VÝZVA na predloženie ponuky k zákazke s nízkou hodnotou

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 k zákazke s nízkou hodnotou na poskytnutie tovaru :
„Zásahové rukavice pre hasičov"
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov organizácie:
Krajské riaditeľstvo HaZZ v Nitre
Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
Sídlo organizácie:
IČO:
37862961
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: mjr. Ing. Marian Maksi
Tel: 0961/306517
Fax: 0961/306509
marian.maksi@hazz.minv.sk
2. Predmet zákazky
Predmetom

zákazky

s

nízkou

hodnotou

je

výber

dodávateľa

na

poskytnutie

tovaru:

Zásahové rukavice pre hasičov.
Požiadavka na zásahové rukavice:
ochranné, celokožené päťprstové rukavice určené pre jednotky hasičských a záchranných zborov,
poskytujúce ochranu proti kontaktnému, sálavému a konvekčnému teplu, odolnosť voči prieniku
kvapalných chemikálií, vode a tiež odolnosť voči mechanickému namáhaniu – oderu, trhu, porezaniu a
prepichnutiu, rukavice majú dobré úchopové vlastnosti
-

rukavice spĺňajú podmienky noriem

-

STN EN 420

Všeobecné požiadavky na ochranné rukavice

-

STN EN 407

Ochranné rukavice proti tepelným rizikám a plameňu

-

STN EN 388

Ochranné rukavice proti mechanickým rizikám

-

STN EN 659+A1

-

Vrchná vrstva: koža v nehorľavej úprave

Ochranné rukavice pre hasičov

rukavice sú vybavené vodeodolnou, paropriepustnou membránou z PTFE, kvôli požiadavke
zvýšenej ochrany - odolnou voči teplu, s tepelnou odolnosťou vyššou ako 250 st.C.
podšívka a manžeta na rukaviciach sú vyhotovené z pleteniny so 100% podielom trvale
inherentných nehorľavých vlákien (napr. KEVLAR alebo pod.)
-

súčasťou rukavíc je karabína s možnosťou uchytenia na opasok alebo zásahový oblek

použité nite (šitie rukavíc) musí byť z trvale inherentných vlákien s tepelnou odolnosťou vyššou
ako 250 st.C.
-

Rukavice umožňujú kompatibilitu zo zásahovými oblekmi FIREMAN – TIGER PLUS.

-

Konštrukcia manžety umožňuje jednoduché prezutie i za mokra.

-

Veľkosti rukavíc: 8,9,10,11,12 podľa EN 420

3 Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH :
10 000 ,-€
4.Miesto a termín predkladania ponúk
V prípade, že máte záujem o vyššie špecifikovaný predmet zákazky, prosíme o zaslanie
cenovej ponuky - príloha č. 1 na adresu:
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11
Nitra, najneskôr do 26. 07. 2012 do 14:00 hod. a to viď bod 1.
(Ponuky zaslané elektronickou poštou musia mať pečiatku a podpis uchádzača - „sken" vo
formáte PDF príp. JPG).

5. Jazyk ponuky
Celá ponuka, doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom
jazyku. Uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, predkladá ponuku
v pôvodnom jazyku a súčasne predloží úradný preklad do slovenského jazyka, okrem dokladov
predložených v českom jazyku.
6. Kritérium na vyhodnotenie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou je :
- najnižšia ponúknutá celková cena .
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za celkový predmet zákazky vrátane
súvisiacich služieb (dopravné náklady, poštovné atď.)
V prípade uchádzača, ktorý je platcom DPH sa bude hodnotiť cena s DPH, v prípade uchádzača, ktorý
nie je platcom DPH sa bude hodnotiť cena bez DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie
navrhovanú cenu celkom v EUR. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní.
Úspešnosť ponúk sa určí podľa konečnej celkovej ceny za predmet zákazky uvedenej v ponuke. To
znamená, že úspešným uchádzačom bude ten uchádzač, ktorý navrhne najnižšiu konečnú celkovú cenu
v EUR za predmet zákazky.

7. Typ záväzku
Výsledkom verejného obstarávania pre ZsNH bude objednávka na dodanie tovaru.
8. Miesto a termín poskytnutia tovaru
Dodávateľ zabezpečí dodanie tovaru pre Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre,
sídlo:
Krajské Riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra.

9. Obsah ponuky
Cenová ponuka musí obsahovať:

Certifikát, prehlásenie o zhode ku vzorke.
Záverečný protokol o posúdení výrobku s vyznačením deklarovaných parametrov.
Návod na použitie rukavíc, spôsob ošetrovania.
Popis a vyobrazenie rukavíc.
Záručná doba rukavíc a ich životnosť.
Zaraďovací list rukavíc pre použitie v Hasičskom a záchrannom zbore.
Parametre jednotlivých veľkostí rukavíc (obvod a dĺžka vnútornej časti rukavice pre každú
veľkosť).
h) 1 pár rukavice vo veľkosti č. 9, po vyhodnotení budú uchádzačom vrátene späť.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Ponuka, ktorú dostane verejný obstarávateľ po lehote na predkladanie ponúk nebude hodnotená.
Pozn.: Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri
postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať námietky v zmysle zákona o
verejnom obstarávaní.

10. Doplňujúce doklady a informácie:
Do ponukovej ceny si uchádzač zahrnie všetky vedľajšie náklady (doprava, poštovné)
Obstarávateľ si vyhradzuje právo na zmenu počtov objednaného tovaru v závislosti od svojej
aktuálnej potreby !
Preddavok, ani zálohová platba sa neposkytuje.
Vlastná
platba
bude
realizovaná
formou
bezhotovostného
platobného
styku
prostredníctvom finančného úradu verejného obstarávateľa, po dodaní zákazky na základe
vystavenej faktúry. Faktúra bude vystavená na základe písomnej objednávky verejného
obstarávateľa po dodaní zákazky, jej splatnosť musí byť minimálne 30 dní,
Termín dodania tovaru: najneskôr do 31 pracovných dní od prevzatia objednávky
Požaduje sa predloženie ponuky a to spôsobom vyplnenia tabuľky - cenová ponuka (príloha č.1)

Prílohy:

1 x cenová ponuka

pplk. Ing. Pavol Nereča
riaditeľ

Telefón
+421-961306517

Fax
+421-961306509

E-mail
marian.maksi@hazz.minv.sk

Internet
http//www.hazzni.sk

IČO
37862961

Príloha č. 1 k žiadosti o cenovú ponuku č.p.: KRHZ-NR-OPT-614-4/2012

CENOVÁ PONUKA
1. Garant: Krajské

riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre,
oddelenie OPT

2. Opis predmetu obstarávania (tovaru):

„ Zásahové rukavice pre hasičov “
P.č.

Druh: tovaru/ služby/práce

Predpokladaný
počet ks

1. Zásahové rukavice pre hasičov

Cena za
jednotku
bez DPH

Cena spolu za
predpokladaný
počet ks/ rozsah
bez DPH

200

Výška DPH vyjadrená v €
Cena celkom s DPH €

3. Ponuka podnikateľa :
Obchodné meno podnikateľa (záujemcu): ......................... ,
Sídlo podnikateľa : ...............................................................
IČO :......................................................................................
Kontaktná osoba : ................................................................
Platnosť CP:.........................................................................

4. Opis tovaru (typ, výrobca, možnosť výmeny a p o d . ) :

Za uchádzača :
Dňa :
meno, priezvisko, vlastnoručný podpis
pečiatka

..................................
deň, mesiac, rok

Rozdeľovník k č.p. : KRHZ-NR-OPT-614-4/2012

DEVA F-M, s.r.o.
Collo-fouky 2140,
738 02 Frýdek-Místek,
Česká republika

Holík Slovakia, s.r.o
Dolné Rudiny 3887/25
010 01 Žilina

FLORIAN, s.r.o,
Priekopská 26,
036 08 Martin

