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Vec
Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou na dodanie tovaru – sorpčné
látky
___________________________________________________________________________
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 zákazky s nízkou hodnotou na dodanie tovaru – sorpčné látky – sorpčná drvina
a sorpčné koberce.
Špecifikácia predmetu obstarávania :
Univerzálne a hydrofóbne sorpčné látky s nasledovnou špecifikáciou
1. Sypký sorbent - hydrofóbna sorpčná drvina, ktorá rýchlo sorbuje ropné látky a oleje,
nenemí vlastnosti nasorbovaných látok. Drvina nesorbuje vodu, je použiteľná na vode aj zemi.
Sorpčná kapacita drviny musí byť minimálne 7 l/kg. Jednoduchá manipulácia pri použití, nízka
prašnosť a hmotnosť drviny. Balenie v 10kg vreciach.
2. Textilný sorbent - univerzálny ľahký sorpčný koberec, spevnený pre vyššiu odolnosť
voči oteru, perforovaný pre možnosť delenia na časti bez použitia nástrojov. Sorpčná kapacita
minimálne 60l olejov a ropných látok a sorpčná kapacita minimálne 40l vody. Balené v zvitkoch
o šírke 40cm a dĺžke minimálne 50m. Zachytávanie ropných látok, chladiacich emulzií a vodných
roztokov. Sorpčný koberec nemení vlastnosti nasorbovaných látok.
Množstvo : - predpokladané množstvo (podľa pridelených finančných prostriedkov)
- sypký hydrofóbny sorbent – 2200kg (220bal. po 10kg) ,
- textilný sorpčný koberec – 50ks (roliek).
Termín dodania : do 13.12.2012
Požadované dokumenty : - technický list s technickým popisom výrobku, vyhlásenie o zhode so
smernicami EU - splnenie špecifikácie doložiť k cenovej ponuke!
- v cenovej ponuke uviesť dátum vystavenia, podpis zástupcu
(zodpovedného pracovníka) a pečiatku organizácie
Miesto dodania tovaru: zabezpečenie rozvozu po jednotlivých OR HaZZ Nitrianskeho kraja
(Nitra, Zlaté Moravce, Levice, Nové Zámky, Komárno, Topoľčany)

Spôsob určenia ceny :
- cena za predmet obstarávania musí zahŕňať všetky náklady spojené s dodaním tovaru, dopravou
do miesta určenia, špedičnými poplatkami, dovoznými prirážkami, a pod.
- žiadame stanoviť jednotkovú cenu za požadovaný predmet obstarania, t. j. za jeden 1kg, resp. za 1
zvitok.
- celkovú cenu udajte v štruktúre : daňový základ, DPH, cena s DPH.
- uviesť dobu platnosti cien
- cenovú ponuku vpísať do predloženej tabuľky, prípadne spracovať podľa predlohy
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Druh: tovaru/ služby/práce

Cena za
Cena za
10kg
1kg/1zvitok
Množstvo
(1bal.)
bez DPH
bez DPH
220 bal.
(2200kg)

Cena spolu za
celkový počet bal.
(bez DPH)

Sypký sorbent hydrofóbny
- špecifikácia1.
Textilný univerzálny sorpčný koberec 50 bal.
- špecifikácia2.
Cena celkom v € bez DPH
Výška DPH vyjadrená v €
Doprava tovaru na miesto určenia (poštovné a balné) v €
Celková cena tovaru s dodaním (€ s DPH)

Platnosť cien: Uvedené ceny sú platné od ................... do ................... .
Kritérium na vyhodnotenie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou je:
- najnižšia celková cena za 1kg sypkého sorbentu a 1 bal. textilného koberca,
- splnenie požadovaných špecifikácií obstarávaného materiálu, ich doloženie technickými
listami,
- kompletná dodávka a fakturácia materiálu do 13.12.2012.
Lehota na predloženie ponuky :
- ponuky zasielajte poštou na vyššie uvedenú adresu, faxom na telefónne číslo 037/6584872,
prípadne v elektronickej podobe (scan vo formáte PDF) s podpisom a pečiatkou na adresu
katarina.domianova@hazz.minv.sk, najneskôr do 04.12.2012, do 12,00 hod.
Veríme, že predložíte cenovú ponuku na požadovaný predmet obstarávania .
S pozdravom
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