
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave
Odbor ochrany objektov

Špitálska 14, 812 28 Bratislava

KRP-OOO-329/2011 Bratislava 27.05.2011

Vec Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku "Nákup akumulátorov pre
zabezpečovacie ústredne" pre Krajské riaditel'stvo Policajného zboru v Bratislave".

V súlade s § 102 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov realizujeme prieskum trhu na dodanie
tovaru "Nákup akumulátorov pre zabezpečovacie ústredne pre Krajské riaditel'stvo
Policajného zboru v Bratislave".
Na výber dodávateľa je použitý postup zákazka s nízkou hodnotou.

1) Popis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je dodávka:
- Akumulátoro pre zabezpečovacie ústredne

- Akumulátorov pre zabezpečovacie ústredne
- Akumulátorov pre zabezpečovacie ústredne

12V 17 Ah
12V 11.2 Ah
12V 117 Ah

ktoré sa využívajú v budovách a zariadeniach v správe KR PZ v Bratislave.

Miestom dodania tovaru: sklad materiálu KR PZ v Bratislave - Špitalská 14,
812 28 Bratislava.

Ponuku je možné predložiť iba na celý predmet zákazky (t. z. oceniť všetky tovarové
položky uvedené v tabuľke, ktorá tvorí prílohu tejto výzvy). V prípade že táto
požiadavka nebude zo strany uchádzača splnená nebude jeho ponuka hodnotená.
Žiadame na ostatné položky ktoré nie sú uvedené v tabuľke, predložiť váš aktuálny
cenník.

2) Kontaktná adresa a spôsob predloženie ponuky:
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave
Špitálska 14, 812 28 Bratislava.
Ponuku (podpísanú zástupcom predkladateľa) spracuj te v písomnej forme a pošlite
v zalepenej obálke s označením "Cenová ponuka - Neotvárat'" KRP-OOO-329-/2011
na uvedenú kontaktnú adresu poštou alebo doručte osobne na podateľňu Krajského
riaditeľstva PZ v Bratislave v lehote na predloženie ponúk. Súčasťou ponuky musia byť



musia byť požadované doklady. (V prípade, že ponuka nebude doručená v lehote na
predloženie ponuky nebude hodnotená).

3) Požadované doklady:
Spolu s ponukou je potrebné doložiť fotokópiu Výpisu z obchodného registra resp.
Živnostenského listu, v ktorom má predkladatel' ponuky zapísanú požadovanú službu,
doklad potvrdzujúcu zhodu tovaru - výrobku, ISO normy, doklad o kvalitatívnych,
bezpečnostných alebo hygienických parametroch výrobku a pod.
(V prípade, že doručená ponuka nebude obsahovať požadovaný doklad nebude
hodnotená. )

4) Lehota na predloženie ponúk:
09.06.2011 do 12:00 hod.

5) Hodnotiace kritérium je najnižšia cena v EUR bez DPH.
Cena za dodávku tovaru za celý predmet zákazky v EUR bez DPH. Ako úspešná bude
vyhodnotená ponuka s najnižšou cenou za celý predmet zákazky.
Uvedené jednotkové ceny musia obsahovať všetky náklady spojené s dodaním tovaru v
mieste dodania tovaru podl'a bodu 1 tejto výzvy.

6) Jazyk ponuky
Celá ponuka, doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené

v slovenskom jazyku.

7) Doplňujúce informácie.
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov verejného
obstarávatel'a vyčlenených na tento účel. Preddavok ani zálohová platba sa neposkytuje.
Úhrada za dodaný predmet zákazky bude realizovaná formou bezhotovostného
platobného styku po dodaní predmetu zákazky na základe objednávok. Nákup tovaru
u dodávatel'a, ktorého ponuka bude vyhodnotená (na základe hodnotiaceho kritéria) ako
víťazná bude realizovaný formou objednávok v priebehu kalendárneho roka.
Uvedené jednotkové ceny v ponuke budú platné do konca roka 2011.

V nadväznosti na uvedené Vás touto cestou vyzývame na predloženie cenovej
ponuky. Vašu cenovú ponuku vypracujte v súlade s touto výzvou vo forme podľa
prílohy Č. 1 tejto výzvy.
Za predloženie Vašej cenovej ponuky Vám vopred ďakujeme.

S pozdravom

Vypracoval: npor. Bc. Dáša Cseriová
Tel:. 09610/28 510
Fax:. 09610/28 509

Príloha

kpt. . Richard Lábsky
Riaditel'

Odboru ochrany objektov
Krajského riaditel'stva PZ v Bratislave



Príloha k výzve KRP-OOO-329/2011 na predloženie cenovej ponuky.

Materiál M. Cena bez Predp. ročný Cena v € bez DPH.
J. DPH odber

za m.j.
1 Akumulátoro pre zabezpečovacie ks 60

ústredne 12V / 7 Ah
2 Akumulátorov pre zabezpečovacie ks 40

ústredne 12V /1.2 Ah
3 Akumulátorov pre zabezpečovacie ks 20

ústredne 12V /17 Ah

CELKOM €

Podpis a pečiatka zástupcu firmy:


