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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 služby:
„ Ekologické spracovanie vyradených vozidiel a príslušenstva “
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov organizácie:
Krajské riaditeľstvo HaZZ v Nitre
Sídlo organizácie:
Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
IČO:
37862961
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: mjr. Ing. Juraj Hollý
037/6416220
037/6584872
mailto:juraj.holly1@hazz.minv.sk
2. Predmet zákazky
Predmetom zákazky s nízkou hodnotou je výber poskytovateľa služby:
„ Ekologické spracovanie vyradených vozidiel a príslušenstva “
Verejný obstarávateľ požaduje od poskytovateľa služby:

a) Odvoz vyradených vozidiel a príslušenstva.
b) Potvrdenie o prevzatí starého vozidla na spracovanie v zmysle Zákona o cestnej premávke
č. 8/2009 Z.z. a Zákona č. 223/2001o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.

3.Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH :

je predmetom prieskumu trhu.

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 05. 09. 2012 do 14:00 hod. a to :
- poštou na adresu verejného obstarávateľa,
- osobne na sekretariáte verejného obstarávateľa v pracovných dňoch od 7:00 - 15:00 hod.
kde Vám bude vydané potvrdenie o prijatí cenovej ponuky,
- faxom na tel. č. 037/6584872
- prípadne v elektronickej podobe (vo formáte PDF) podpísané a potvrdené na adresu:
juraj.holly1@hazz.minv.sk
(Ponuky zaslané elektronickou poštou musia mať pečiatku a podpis uchádzača – „sken“ vo
formáte PDF príp. JPG).
Záujemca, ktorý prejaví záujem o vykonanie obhliadky ponúknutého hnuteľného majetku
si môže dohodnúť termín obhliadky s kontaktnou osobou :
-

mjr. Ing. Juraj Hollý tel. 037/6416220

v termíne: 03. 09. 2012, čas 10,00 hod.,
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 :
- najvyššia ponúkaná kúpna cena .
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najvyššia kúpna cena za celkový predmet zákazky
vrátane poskytnutých súvisiacich služieb a prác (dopravné náklady...)
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 najvyššiu konečnú celkovú cenu
v EUR za predmet zákazky.

7. Typ záväzku
Výsledkom verejného obstarávania pre ZsNH bude „Protokol o odovzdaní a prevzatí“
hnuteľného majetku - vyradených vozidiel a príslušenstva.
8. Miesto a termín poskytnutia služby
Poskytovateľ služby zabezpečí odvoz hnuteľného majetku – vyradených vozidiel
a príslušenstva zo sídla organizácie :

•

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre,
Dolnočermánska č.64, 949 11 Nitra.

•

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Topoľčanoch,
Krušovská č.1357, 955 01 Topoľčany,

•

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Leviciach,
Požiarnicka č.7, 934 01 Levice,

•

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Zlatých Moravciach,
1.Mája 1A, 953 01 Zlaté Moravce,

•

Okresné riaditeľstvo Hasičského a Záchranného zboru v Komárne,
Družstevná ul.č.16, 945 01 Komárno,

•

Okresné riaditeľstvo Hasičského a Záchranného zboru v Nových Zámkoch,
Komárňanská cesta 15, 940 01 Nové Zámky

9. Obsah ponuky
Cenová ponuka musí obsahovať:
Ponukovú cenu za poskytnutú službu ( príloha č. 1- cenová ponuka).
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:
Náklady ktoré vzniknú s odovzdaním a prevzatím motorových vozidiel a príslušenstva až po
miesto likvidácie hradí preberajúci.
Termín realizácie zákazky: najneskôr do 21 pracovných dní od vystavenia protokolu
o odovzdaní a prevzatí.
Výzva na predkladanie ponúk je zverejnená v zmysle čl.16 ods. 6 Zbierky pokynov riaditeľa KR
HaZZ č. 34/2011, na internetovej stránke: http://www.minv.sk/?vo2012

Prílohy:

1 x cenová ponuka

pplk. Ing. Pavol Nereča,
riaditeľ
Krajského riaditeľstva
Hasičského a záchranného zboru
v Nitre

Príloha č. 1 k č.p.: KRHZ-NR-OEL – 739/2012

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre
Hnuteľný majetok - osobitné ponukové konanie
Por. Inventárne
Číslo
číslo

Názov majetku

Dátum
Obstarávacia Rok výroby
zaradenia
cena

HS

1.

742-0

Avia A21.1 FURGON H

16.9.1992

9 430,49

1992

NR

2.

766-0

Avia A31.1 K/K

5.3.1997

6 352,59

1988

NR

3.

930-0

Pohonná jednotka V50 TURBO

26.11.1999

4 440,18

1999

NR

4.

1054-0

Odsávač dymu OD-95

29.9.1983

1 570,07

1980

NR

5.

878

A30-N

4.4.1975

3994,22

1975

NR

6.

893-0

VAZ 21044

13.5.2005

13 517,83

1998

NR

7.

1018-0

VW Variant 351-C/ABS

24.11.1999

4 543,58

1992

NR

Pneumatiky zimné s diskami – 4 ks
P165/70R13

8.

TO

9.

386-0

Špec.rebríkový aut.IFA W50

3.10.1978

15 340,90

1977

KN

10.

444-0

Jednonáprav.aut.príves BSS

17.7.1985

766,78

1985

KN

11.

445-0

Jednonáprav.aut.príves BSS

17.7.1985

766,78

1985

KN

12

309

OA Škoda Favorit Praktik 135 L

1990

5153,36

1990

KN

13.

586-0

Osvetľovací agregát BLA 3

31.12.1990

1 079,13

1969

LV

14.

534-0

Hadicový príves STA 3.31

31.12.1990

959,30

1975

LV

15.

612-0

Pojazdný odsávač dymu POD 90

1.1.1990

1 261,37

1975

LV

16.

533-0

Hadicový príves HL

1.1.1990

2 074,85

1970

LV

17.

587-0

Osvetľovacia súprava

15.12.2004

687,11

1966

LV

18.

725-0

Čerpadlo ČV 25

15.12.2004

1 321,12

1970

LV

19.

1206-0

Hydraulický kánalový zdvihák

8.12.1996

1 996,51

1996

ZM

20.

1253-0

Príves motorovej striekačky PPS12 12.5.1998

1 575,98

1998

ZM

21.

1254-0

Prívesná osvetľovacia stanica 1

4.1.1990

2 804,64

1987

ZM

22.

74-0

Osobný automobil VAZ

15.12.2003

13 914,45

1988

NZ

Celková ponuková cena €

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

Za uchádzača :

................................................................
meno, priezvisko, vlastnoručný podpis
pečiatka

Dňa : .................................
deň, mesiac, rok

Ponuková cena v €

