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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 :
„Dodávka a montáž vnútorných horizontálnych žalúzií a pevných sietí proti hmyzu
z hliníkového profilu “
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. Peter Máťa
037/6416336
035/7742681
Peter.Mata@ hazz.minv.sk
2. Predmet zákazky
Predmetom zákazky s nízkou hodnotou je výber dodávateľa tieniacej techniky a pevných sietí
proti hmyzu:
„Horizontálne žalúzie“
Požiadavka na horizontálne žalúzie:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Vnútorné prevedenie
Materiál lamely: hliník
Šírka lamely: 25 mm
Montáž do plastových okien
Farba lamely : biela
Ovládanie : retiazkové

g) Fixácia : silónové lanko
Pevné siete proti hmyzu :
a) Lemový hliníkový profil
b) Sieťovina sklovláknová
Vzhľadom na rozdielne veľkosti jednotlivých okien spadá do predmetu zákazky aj
osobné vymeranie jednotlivých plastových okien ! Stanovenie termínu na vymeranie bude
vykonané na základe telefonického dohovoru s kontaktnou osobou uvedenou v časti 1 tejto
výzvy na predloženie cenovej ponuky
3.Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH :

je stanovená limitom pre zákazky s

nízkou hodnotou a 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 na adresu:
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Komárne, Družstevná 16, 945 01,
Komárno , najneskôr do 21.9. 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. 035/7742681
- prípadne v elektronickej podobe (vo formáte PDF) podpísané a potvrdené na adresu:
Peter.Mata@ 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 miesta dodávky a montáže
horizontálnych žalúzií si môže dohodnúť termín obhliadky s kontaktnou osobou :
-

p. Peter Máťa, tel. 0915 496 283

v pracovných dňoch, v čase od 8,00 hod do 14,00 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 :
- najnižšia ponúknutá celková cena .

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za celkový predmet zákazky vrátane
súvisiacich služieb (dopravné náklady, montáž 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 a montáž žalúzií pre Okresné riaditeľstvo hasičského
a záchranného zboru v Komárne, sídlo:
Družstevná 16, 945 01 Komárno.
9. Obsah ponuky
Cenová ponuka musí obsahovať: Ponukovú cenu za tovar
Požaduje sa predloženie ponuky a to na základe osobnej obhliadky a vymerania jednotlivých
okien - cenová ponuka.
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 svoje vedľajšie náklady (doprava,
montáž)
Obstarávateľ si vyhradzuje právo na zmenu počtov objednaného tovaru v závislosti od
svojej aktuálnej potreby !
Termín dodania vrátane montáže: najneskôr do 21 pracovných dní od prevzatia objednávky
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

mjr.. Ing. Tibor Iványi,
poverený riaditeľ
Okresného riaditeľstva
Hasičského a záchranného zboru
v Komárne

