Výzva na predkladanie ponúk
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov organizácie: Obec Breza
IČO: 00314412
DIČ: 2020571619
Adresa organizácie: Grúnik č. 56, 029 53 Breza
Krajina: Slovenská republika
Kontaktné miesto: Obec Breza, Grúnik č. 56, 029 53 Breza
Kontaktná osoba: Ing. Ladislav Matejčík
Tel. : 0905527337
E-mail: breza@orava.sk
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Ing. Ladislav Matejčík
Tel.: 0905527337
E-mail: : breza@orava.sk
2. Predmet zákazky: zariadenie do kuchyne
Názov + popis

počet

El. trojrúra
príkon elektro : 12kW/400V
počet rúr:3

1,00 ks

Sada pekáčov
Umývačka riadu
kapacita: 30 košov/hod
cyklus:120“
Zmäkčovač vody
Pracovný stôl
rozmer: 1800x800x900
spodná polica
Pracovný stôl
rozmer: 1500x700x900
spodná polica
drevený plát
Pracovný stôl
rozmer: 800x700x850
spodná polica
Pracovný stôl
rozmer: 1200x700x850
spodná polica

3,00 sad
1,00 ks

1,00 ks
1,00 ks

1,00 ks

1,00 ks

1,00 ks

Všetky stoly požadujeme v nerezovom prevedení

3. Hodnota zákazky: 7 600 EUR s DPH
4. Mena a ceny uvedené v ponuke: Uchádzač uvedie cenu s DPH v EUR
5. Miesto dodania predmetu zákazky: Obec Breza, Grúnik č.56, 029 53 Breza
6. Lehota dodania predmetu zákazky: do 4 týždňov od podpísania zmluvy
7. Zdroj finančných prostriedkov: vlastné zdroje
8. Forma predkladania ponúk: písomná
Uchádzač doručí svoju ponuku do 06.03.2013 do 12:00 na e- mailovou adresu: breza@orava.sk.
Cenu uchádzač uvedie bez DPH aj s DPH.

9. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia cena na celý predmet zákazky v EUR s DPH.
V cenových ponukách uchádzačov, ktorí sú platcami
DPH bude vyhodnocovaná celková cena predmetu zákazky
vrátane DPH v EUR. V ponuke uchádzačov, ktorí nie sú
platcami DPH bude vyhodnocovaná celková cena predmetu
zákazky v EUR. V cene bude zahrnutá doprava na miesto
určenia.

10. Lehota oznámenia výsledku:
Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne
pošle všetkým uchádzačom oznámenie o výsledku
vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že
príjme jeho ponuku a vystaví mu záväznú objednávku na
tovar. Ostatným uchádzačom sa oznámi, že neuspeli.
Oznámenie pošle obstarávateľ všetkým uchádzačom súčasne.

V Breze dňa:

Ing. Ladislav Matejčík
starosta obce

