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Vec:
Výzva na predloženie cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu - zaslanie.
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 zákazky s nízkou hodnotou na dodanie tovaru v kalendárnom roku 2012:
Revízia plynových a tlakových zariadení a ich následná oprava - odstránenie havarijného
stavu na hasičskej stanici v Nových Zámkoch:
- regulačné a meracie zariadenie zemného plynu,
- 2 ks kotol ÉTI 100 E, výkon 116 kW,
- NTL rozvod zemného plynu,
- zariadenia – prietokový ohrievač Mora, sporák Mora.
A.

Spôsob určenia ceny predmetu zákazky:
Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z.
z. o cenách v znení neskorších predpisov v tvare: cena v EUR bez DPH, EUR pre DPH, cena s
DPH v EUR.
Ak dodávateľ nie je platcom DPH, túto skutočnosť oznámi a uvedie navrhovanú
zmluvnú cenu celkom. Platba sa uskutoční bez preddavkov a finančných záloh až po dodaní
tovaru.
B.

Termín podania cenovej ponuky:
V prípade, že máte záujem o vyššie špecifikovaný predmet zákazky, prosíme o zaslanie
cenovej ponuky poštou, resp. osobne na adresu verejného obstarávateľa najneskôr do 31. 10. 2012
do 15.00 hod.
Po uplynutí stanovenej lehoty nebude možné predloženú cenovú ponuku zmeniť, ani odvolať.
Predložená ponuka po termíne predkladania nebude otvorená a bude záujemcovi vrátená.
C.

Kritéria na hodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia:
Kritérium na vyhodnotenie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou je :
najnižšia celková cena.

D.

Obsah cenovej ponuky:

Cenová ponuka musí obsahovať:

- ponukovú cenu za poskytnutú službu - Príloha k žiadosti o predloženie CP (uchádzač predloží
ponuku na celý predmet obstarávania)
V prípade nepredloženia všetkých požadovaných dokladov nebude táto ponuka uchádzača
hodnotená .
E.

Miesta poskytnutia tovaru:

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Komárňanská cesta 15, 940 64
Nové Zámky
F.

Výber dodávateľa tovaru:

Vzhľadom k predpokladanej hodnote zákazky na poskytnutie služby podľa § 4 odsek 5
a § 102 zákona č. 25/2006 Z. z o verejnom obstarávaní naša organizácia uskutoční výber
dodávateľa na základe informácií získaných prieskumom trhu. V súvislosti s prieskumom trhu sme
Vás vybrali ako jedného z možných dodávateľov na horeuvedený predmet zákazky.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na zmenu uverejnených podmienok
prieskumu trhu a tiež na zrušenie prieskumu trhu.
Táto Vaša cenová ponuka bude podkladom pre verejného obstarávateľa, pre výber
dodávateľa v rámci prieskumu trhu, preto z nej pre nás nevyplývajú žiadne zmluvné záväzky.
Za predloženú ponuku Vám vopred ďakujeme .

plk. JUDr. František Jankovský
riaditeľ

Telefón
037/6416351

Fax
035/6450602

E-mail
alzbeta.mateova@hazz.minv.sk

Internet

IČO
37862961

Príloha k žiadosti o cenovú ponuku č. p.: ORHZ- NZ2-837/2012

CENOVÁ PONUKA

P.č.

1.
2.

Poskytnutie služby

Revízia regulačného a meracieho
zariadenia zemného plynu
Revízia kotlov ÉTI 100 E, výkon
116 kW

Počet ks

Cena za jednotku
bez DPH

Cena spolu za
predpokladaný
počet ks/ rozsah
bez DPH

1
2

3.

Revízia NTL rozvodu zemného
plynu

1

4.

Revízia prietokového ohrievača
Mora

1

5.

Revízia plynového sporáku Mora

1

Cena celkom bez DPH €
Výška DPH vyjadrená v €
Cena celkom s DPH €
3. Ponuka podnikateľa :
Obchodné meno podnikateľa (záujemcu) : ............................................................................................................
Sídlo podnikateľa : ..................................................................................................................................................
IČO : .........................................................................................................................................................................
Kontaktná osoba : ...................................................................................................................................................
Platnosť CP: .............................................................................................................................................................
Termín dodania: .......................................................................................................................................................

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

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

