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

•

•

VLASTNÉ

•
Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
ORHZ-TO-991/2012

•
Vybavuje/linka

Nitra

npor. Ing. Matejka

23.10.2012

VÝZVA
na predloženie ponuky k zákazke s nízkou hodnotou
podľa § 102 ods.1 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov organizácie:
Sídlo organizácie:
IČO:

Krajské riaditeľstvo HaZZ v Nitre
Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
37862961

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie:
npor. Ing. Tomáš Matejka

037/5322849
038/5322846
e-mail: tomas.matejka@hazz.minv.sk
2. Predmet zákazky
Predmetom zákazky je výber dodávateľa na dodanie služby/ tovaru/ stavebných prác:
Nákup spreju proti roseniu zorníkov masiek a oblekov. Jedná sa o nákup 20 ks sprejov. (viď
Príloha č.1 k výzve na predloženie ponuky k zákazke s nízkou hodnotou Č.p.: ORHZ-TO991/2012)
3. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
450,-EUR
Lehota na predkladanie ponúk
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom: 5. novembra 2012 do 14:00 hod. .
Ponuka predložená po uplynutí lehoty nebude prijatá a bude vrátená uchádzačovi neotvorená.
4. Miesto predkladania ponúk
Ponuku je nutné predložiť :

- poštou na adresu: OR HaZZ v Topoľčanoch, Krušovská 1357, 955 01 Topoľčany,
- osobne na sekretariáte OR HaZZ v Topoľčanoch v pracovných dňoch od 7:00-15:00 hod.
kde Vám bude vydané potvrdenie o prijatí cenovej ponuky,
- faxom na tel. č. 038/5322846
- prípadne v elektronickej podobe (vo formáte PDF) podpísané a potvrdené na adresu:
tomas.matejka@hazz.minv.sk

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. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

- najnižšia ponúknutá cena vrátane DPH
7. Typ záväzku
Výsledkom verejného obstarávania bude uzatvorenie zmluvy/ vystavenie objednávky na
poskytnutie služby/ dodanie tovaru/ zhotovenia prác:
8. Miesto a termín poskytnutia služby
Termín plnenia: 19.11.2012 (v zmysle zmluvy/ objednávky)
Miesto plnenia: je uvedené v bode 1.
9. Obsah ponuky
Uchádzač musí dať ponuku na celý rozsah požadovanej služby v zmysle prílohy č.1 k Č.p.
ORHZ-TO-991/2012 .Uchádzač, ktorý nepredloží ponuku na celý predmet zákazky, bude z
vyhodnocovania ponúk vylúčený.
10. Doplňujúce doklady a informácie:
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtovaných prostriedkov verejného obstarávateľa.
Preddavok ani zálohová platba sa neposkytuje.
Úhrada za predmet zákazky bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku
prostredníctvom finančného úradu verejného obstarávateľa po dodaní predmetu obstarávania na
základe zmluvy / objednávky o poskytnutí predmetu zákazky na predávajúcim vystavenú faktúru,
ktorej splatnosť je minimálne 30 dní.

plk. Mgr. Ľubomír Gera,
riaditeľ
Okresného riaditeľstva
Hasičského a záchranného zboru
v Topoľčanoch

Príloha č.1 k výzve na predloženie ponuky k zákazke s nízkou hodnotou Č.p.: ORHZ-TO991/2012
P.č.

1.

Druh: tovaru/služby/práce

Cena spolu za
Predpokla
Cena za
predpokladaný
daný
jednotku bez
počet ks bez
počet ks
DPH v €
DPH v €

Sprej proti roseniu zorníkov

20
Cena celkom bez DPH v €
Výška DPH vyjadrená v €
Cena celkom s DPH v €

2.
3.
4.
Požiadavky na vyhotovenie predmetu zákazky:

Oblasť použitia:
• Určený na aplikáciu na zorníky masiek a protiplynových oblekov. Musí zabezpečovať
vysoký stupeň odolnosti voči roseniu a usadzovaniu vodnej pary na povrch zorníkov.

Vyplní uchádzač:
1. Naša organizácie zabezpečuje dodávku predmetu zákazky na miesto určenia
bezplatne:
Áno
Nie

kupujúceho

(nesprávne prečiarknite)

2. Lehota poskytnutia predmetu zákazky odo dňa obdržania písomnej objednávky/ podpisu zmluvy :
......... pracovných dní (doplniť)
3. Uvedené ceny sú maximálne a platia od..................... do.........................
4. IČO: ....................................
5. DIČ: .....................................
Dátum:................................

Podpis:.....................................

Vybavuje: ..............................
Pečiatka organizácie:

