Č.p. ORHZ-LV2-822 / 2012

Levice, 20.11.2012

VÝZVA
na predloženie ponuky
zákazka s nízkou hodnotou
(podľa ustanovenia §102 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
Sídlo
IČO
Kontaktná osoba
Telefón
Fax
Kontaktná osoba
Telefón

2.

:
:
:
:
:
:

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru
Požiarnická 7, 934 01 Levice
37862961
kpt. Mária Slaninová
037 6416341
036 6336182
: kpt. Mgr. Jaroslav Sekereš – HS Šahy
: 037 6416348

Predmet zákazky

Tovary: „ Dodávka a montáž posuvnej samonosnej brány č. 2 “
Opis predmetu zákazky:
Predmetom zadávanej zákazky je dodávka a montáž samonosnej brány do
areálu Hasičskej stanici Šahy, SNP 60, Šahy – hlavná predná.
Zákazka zahŕňa dodávku brány v dĺžke 5200 mm, výška 1500 mm, montáž, motorový
set na samonosnú bránu, elektrickú prípojku, výkopové, zemné a betonárske práce, maliarske
práce, dopravu, revíziu zariadenia.
Ovládanie brány: diaľkové
3.

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
„ na celý predmet zákazky v sume cca 1400,00 eur bez DPH

4. Lehota na predkladanie ponúk

- Lehota na predkladanie návrhov uplynie dňa 27.11.2012 do 14,30 hod.
Ponuku prosíme predložiť (poštou, faxom, osobne, e-mailom: v PDF formáte pečiatka +podpis) v uvedenom termíne
(Ponuka predložená po uplynutí lehoty nebude prijatá a bude vrátená uchádzačovi neotvorená)
5. Miesto predkladania ponúk
Názov
Sídlo
IČO

:
:
:

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru
Požiarnická 7, 934 01 Levice
37862961

Pri doručení e-mailom ponuku doručte na adresu: maria.slaninova@hazz.minv.sk
Pri doručení poštou ponuku doručte na adresu:

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru
Požiarnická 7, 934 01 Levice
Pri osobnom doručení ponuku doručte na adresu:

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru
Požiarnická 7, 934 01 Levice
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie:
Meno a priezvisko:
Telefón
:
Fax :
e-mail:

kpt. Mária Slaninová
037 6416341
036 6336182
maria.slaninova@hazz.minv.sk

6. 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.)
7. Kritéria na vyhodnotenie ponúk

- najnižšia cenová ponuka v eur s DPH
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.
Cenu žiadame stanoviť položkovite podľa priloženej tabuľky - cenová ponuka - príloha č. 1.
Ponuka musí byť spracovaná na celý predmet zákazky (všetky položky) podľa vzoru uvedeného
v prílohe č. 1 a musí obsahovať konečné ceny v EUR s DPH (vrátane dopravy a vyloženia do
miesta plnenia). V prípade ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom v
EUR.
Ponuka, ktorá nebude kompletná (nebude obsahovať všetky položky predmetu zákazky) sa
nebude vyhodnocovať.

8. Typ zmluvy a trvanie zmluvy

„Objednávka “
(Objednávka uzatvorená na základe vyhodnotenia prieskumu trhu)
9. Miesto a termín poskytnutia služby, dodávky tovaru a uskutočnenia stavebných prác
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru – HS Šahy
SNP 60, 936 01 Šahy

10. Doplňujúce doklady a informácie

Ponuka musí byť spracovaná na celý predmet zákazky (všetky položky) podľa vzoru uvedeného
v prílohe č. 1 a musí obsahovať konečné ceny v EUR s DPH (vrátane dopravy a vyloženia do
miesta plnenia). V prípade ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom v
EUR.
Ponuka, ktorá nebude kompletná (nebude obsahovať všetky položky predmetu zákazky)
sa nebude vyhodnocovať.
Po vyhodnotení predložených cenových ponúk verejný obstarávateľ písomne (e-mailom) oznámi
všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk a úspešnému
uchádzačovi, ktorý splní podmienky uvedené v opise predmetu zákazky a predloží najnižšiu cenu,
oznámi že jeho ponuku prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia
jeho ponuky. V zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní proti rozhodnutiu verejného
obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou
nie je možné podať námietky. V prípade, že verejnému obstarávateľovi bude doručená len
ponuka od jedného uchádzača v zmysle interných predpisov sa prieskum trhu zopakuje. Ak aj
po opakovanom prieskume trhu predloží ponuku iba jeden uchádzač, bude sa hodnotiť ponuka
tohto uchádzača.
Výzva na predkladanie ponúk je zverejnená v zmysle čl.16 ods. 11 Zbierky pokynov riaditeľa KR
HaZZ v Nitre č. 34/2011, na internetovej stránke: www.minv.sk/krhazznitra/verejneobstaravanie

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu zrušiť verejné obstarávanie.

Do ponuky ceny si uchádzač zahrnie všetky vedľajšie náklady ( doprava, poštovné)
Termín dodania tovaru: najneskôr do 21 pracovných dní od prevzatia objednávky

riaditeľ
pplk. Ing. Branislav Štefanický

Príloha č.1
CENOVÁ PONUKA
1. Garant : Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Leviciach
2.

Opis predmetu obstarávania tovaru: Dodávka a montáž posuvnej

samonosnej brány

Presné zameranie brány na HS Šahy, SNP 60
3. Ponuka podnikateľa:

P.č.

Druh tovaru/služby/práce

počet ks
(rozsah
služby, práce)

Cena za
jednotku
bez DPH
€

Cena spolu
bez DPH
€

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
.
.

Cena celkom bez DPH €
Výška DPH vyjadrená v Є

.

Cena celkom s DPH v €
Obchodné meno podnikateľa (záujemcu): ...............................................................................
Sídlo podnikateľa: ....................................................................................................................
IČO: .........................................................................................................................................
Kontaktná osoba: .....................................................................................................................
Platnosť CP: ..............................................................................................................................
4. Opis tovaru (typ, výrobca, možnosť výmeny a pod):
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Za uchádzača:
........................................................
Meno. priezvisko, vlastnoručný podpis

pečiatka

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

