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Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou na dodanie tovaru – jednorazové
ochranné prostriedky: obleky, rukavice
___________________________________________________________________________
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 - jednorazové ochranné
prostriedky: obleky, rukavice.
Špecifikácia predmetu obstarávania :
Jednorazové ochranné protichemické obleky
1. Obleky - overaly s kapucňou s pružnými manžetami na rukávoch a nohaviciach, pružným
otvorom na tvár, pružným pásom z netkaného polyetylénu a polymérnou vrstvou bez silikónov
s prelepenými švami a prekrytím zipsu. Poskytujúce ochranu povrchu tela a hlavy. Obleky musia
spĺňať požiadavku na odolnosť voči vode, drobným časticiam, chemickým látkam rádioaktívnym
a biologickým látkam s antistatickou úpravou. Spĺňa kritériá odolnosti kategórie CE kat. III.typ 4 &
5 & 6, Norma EN : 340, 1149-1, 13034, 13982, 14605
2. Rukavice na jednorazové použitie - Celonitrilové rukavice odolné proti širšiemu spektru
priemyslových chemikálií. Vyššia odolnosť proti prepichnutiu oproti latexovým rukaviciam.
Nepudrované. Zdrsnené končeky prstov. Rozmery: 0,12mm a dĺžka 24cm. Norma STN EN374.
Množstvo : - predpokladané množstvo (podľa pridelených finančných prostriedkov)
- 160 ks ochranný oblek
- 16 bal. nitrilové rukavice.
- veľkostný sortiment upresníme po vybraní úspešného uchádzača, bude súčasťou
objednávky tovaru.
Termín dodania : 3 týždne
Požadované dokumenty : - technický list s technickým popisom výrobku, vyhlásenie o zhode so
smernicami EU - splnenie špecifikácie doložiť k cenovej ponuke
- 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 jeden ks oblekov,
resp. za jeden bal. rukavíc.
- celkovú cenu udajte v štruktúre : daňový základ, DPH, cena s DPH.
- uviesť dobu platnosti cien
- cenovú ponuku vpísať do predloženej tabuľky, prípadne spracovať podľa predlohy
P.č. Druh: tovaru/ služby/práce

1.
2.
3.
4.
5.

Jednorazový ochr. oblek typu tyvek špecifikácia1.
Rukavice jednorazové - špecifikácia2.
Cena celkom v € bez DPH
Výška DPH vyjadrená v €
Celková cena tovaru v €

Množstvo Cena za ks
- ks(bal.)
(bal.)
bez DPH
160

Cena spolu za celkový
počet ks (bez DPH)

16

Platnosť cien: Uvedené ceny sú platné od ................... do ................... .
Kritérium na vyhodnotenie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou je: najnižšia celková
cena za uvedené množstvo obstarávaného materiálu.
Lehota na predloženie ponuky :
- ponuky zasielajte poštou na vyššie uvedenú adresu, faxom na telefónne číslo 0961306509,
prípadne v elektronickej podobe (scan vo formáte PDF) s podpisom a pečiatkou na adresu
katarina.domianova@hazz.minv.sk, najneskôr do 27.07.2012, do 13,00 hod.
Veríme, že predložíte cenovú ponuku na požadovaný predmet obstarávania .
S pozdravom
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