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 Požiarna striekačka PS 12 - Taz 1500 m3 nasledovných parametrov :
Základné technické údaje :
- rozmer : dĺžka 968 mm, šírka 605 mm, výška 824 mm,,
- hmotnosť : základná 189 kg,
- motor : typ Š 776.14K, benzínový, zážihový, štvordobý, štvorvalec chladený
kvapalinou s rozvodom OHV,
- PS 12 s motorom TAZ 1500,
Technické údaje motora :
- obsah válcov : 1433 cm3,
- mazanie motora : tlakové, obežné,
- chladenie motora : kvapalinové, dvojokruhové,
- zapaľovanie : batériové s rozdeľovačom,
- karburátor : dvojstupňový,
- motor musí byť po komplet GO + zabehnutý,
Technické údaje čerpadla :
- jednostupňové, odstredivé,
- rozfrézovaný plášť čerpadla na 15 mm,
Ostatné technické parametre :
- farba prášková červená,
- stroj musí byť postavený z nových dostupných vecí.
3.2. Termín realizácie : od 14.4.2014 do 18.4.2014
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.
7. Lehota na predloženie ponuky :
7.1. Lehota na predloženie ponuky je určená do 11.4.2014 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, 8.4.2014

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tel. : 046/544 21 02, 046/544 10 30
Fax : 046/544 10 30
e-mail : poluvsie@poluvsie.sk
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VÚB Prievidza
č. účtu : 16327382/0200

IČO : 00318418
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