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Vec
Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou na dodanie služby: kalibrácia
a pravidelná servisná prehliadka detekčných a meracích prístrojov značky Dräger
___________________________________________________________________________
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 na dodanie služby – kalibrácia a pravidelná servisná prehliadka detekčných a meracích
prístrojov značky Dräger.
Špecifikácia predmetu obstarávania :
Detekčná technika – pravidelná servisná prehliadka a kalibrácia (justáž/metrológia),
Meracia technika – pravidelná ročná servisná prehliadka.
Druh a množstvo :
Detekčná technika:
X-am 7000 – 6x,
X-am 5000 – 6x,
Alcotest 7410 – 1x.
Meracia technika:
Aerotest Simultan HP – 6x.
Termín dodania : priebežne október - december 2012
Požadované dokumenty : - potvrdenie servisného strediska o zastúpení firmy Dräger a oprávnení
vykonávať servis a údržbu výrobkov tejto firmy.
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 vykonaním servisu, cenu
hodiny práce, a pod.
- žiadame stanoviť jednotkovú cenu za požadovaný predmet obstarania
- celkovú cenu udajte v štruktúre : daňový základ, DPH, celková cena s DPH.
Platnosť cien: Uvedené ceny sú platné od................ do ............... .
Kritérium na vyhodnotenie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou je: najnižšia celková
cena v € s DPH za požadovaný predmet obstarávania spolu.
Lehota na predloženie ponuky :
- ponuky zasielajte poštou na vyššie uvedenú adresu: KR HaZZ v Nitre, Dolnočermánska 64, 949
11 Nitra, prípadne v elektronickej podobe (vo formáte PDF) podpísané a potvrdené na adresu
katarina.domianova@hazz.minv.sk, najneskôr do 04.10.2012, do 13,00 hod.
Veríme, že predložíte cenovú ponuku na požadovaný predmet obstarávania .
S pozdravom
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