OBEC POLUVSIE
Obecný úrad č. 251, 972 16 Pravenec
-----------------------------------------------------------------------------------------Prieskum trhu
výzva na predkladanie cenových ponúk
(v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní)
1. Identifikácia obstarávateľa :
Názov : Obec Poluvsie
IČO : 00318418
Sídlo : Poluvsie 251, 972 16 Pravenec
Kontaktná osoba : Martin Šujan
Telefón : 046/5442102, 0917940882
E-mail : poluvsie@poluvsie.sk
2. Predmet zákazky a typ zmluvy :
2.1. Názov zákazky : Materiálno - technické vybavenie DHZ Poluvsie
2.2. Druh zákazky : Zákazka na dodanie tovaru
2.3. Miesto dodania : Obec Poluvsie
2.4. Na dodanie predmetu zákazky bude vystavená objednávka.
3. Opis predmetu zákazky :
3.1. Predmetom zákazky je :
a) Kalové čerpadlo 1 kus, minimálne nasledovných technických parametrov :
- čerpanie čistej aj kalnej vody s obsahom pevných častíc do priemeru 25 mm,
- minimálna sacia výška 7,5 m,
- minimálna výtlačná výška 25 m,
- minimálny prepravný objem 1280 l / min,
- priemer sacieho / výstupného hrdla 3“/3“,
- priechodnosť častíc do 25 mm,
- typ motora : benzínový, štvortaktný jednovalec s OHV rozvodom,
- štartovanie ručné,
- spotreba 1,2 - 1,5 l/h,
- zjednodušený prístup k obežnému kolesu,
- úprava sacieho a výtlačného hrdla hasičskými spojkami B,
- čerpadlo uchytené na podvozku s koliečkami,
- rukoväť,
- obsahom dodávky sací kôš s dvoma dvojmetrovými sacími vystuženými hadicami
osadenými polospojkami B.
b) Hadica C52 so spojkami AWG - pretočené hrdlá, dĺžka 20 m - 6 kusov
c) Hadica B75 so spojkami AWG - pretočené hrdlá, dĺžka 20 m - 4 kusy
d) Prúdnica s guľovým uzáverom C52 - 1 kus
3.2. Termín realizácie : od 20.3.2014 do 26.3.2014
4. Možnosť predloženia ponuky :
4.1. Ponuka sa predkladá na celý predmet obstarávania.
5. Podmienky financovania predmetu obstarávania :
5.1. Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa.
5.2. Zálohy nebudú poskytované.
5.3. Faktúra bude vystavená po dodaní predmetu obstarávania, Splatnosť faktúry je do 14 dní odo
dňa doručenia faktúry obstarávateľovi.

6. Podmienky účasti uchádzačov :
6.1. Doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky. V termíne na predkladanie cenovej
ponuky predloží uchádzač čestné prehlásenie, že takýto doklad má.
6.2. Úspešný uchádzač predloží právoplatný doklad uvedený v bode 6.1., nie starší ako tri mesiace po
oznámení úspešnosti.
6.3. Certifikáty preukázania zhody uvedené v časti 3. Opis predmetu zákazky.

7. Lehota na predloženie ponuky :
7.1. Lehota na predloženie ponuky je určená do 19.3.2014 do 1200 hod.
7.2. Adresa, na ktorú sa má ponuka doručiť : adresa obstarávateľa uvedená v bode 1.
7.3. Ponuka môže byť doručená písomne prostredníctvom pošty, osobne alebo e-mailom.
8. Kritériá na hodnotenie ponúk :
8.1. Nízka cena za celý predmet zákazky s DPH v porovnaní s kvalitou výrobku.
9. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa :
9.1. Po vyhodnotení cenových ponúk zašle verejný obstarávateľ oznámenie o výsledku
vyhodnotenia iba úspešnému uchádzačovi.
9.2. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk
v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa, alebo budú
v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.
10. Za opis predmetu obstarávania : Martin Šujan

V Poluvsí, 14.3.2014

......................................................
Martin Šujan
starosta obce

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tel. : 046/544 21 02, 046/544 10 30
Fax : 046/544 10 30
e-mail : poluvsie@poluvsie.sk

Bankové spojenie :
VÚB Prievidza
č. účtu : 16327382/0200

IČO : 00318418
DIČ : 2021162781

