ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica

Podľa rozdeľovníka

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
ŠOP SR/4816/2013

Vybavuje
L. Hulinová

B. Bystrica
10.12.2013

VEC: Žiadosť o cenovú ponuku – Batériový rybolovný agregát – 3 zostavy
V zmysle zásad o postupe pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou v súlade s § 9 ods. 9 zákona
č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov si Vás dovoľujeme požiadať o zaslanie cenovej ponuky na dodávku 3
zostáv batériových rybolovných agregátov s príslušenstvom.
Technické parametre
•
•
•
•

Možnosť lovenia v rôznych podmienkach vodivosti (rozsah min. 100-1000 uS), rozsah
výstupného napätia umožňujúci lov aj vo vodách s nízkym obsahom solí
Hmotnosť: do 7kg (možnosť upevnenia agregátu na chrbte)
Napájanie: akumulátorové
Kmitočet: cca 95 Hz

Príslušenstvo
•
•
•
•
•

rukoväť s nadstavcom (min. 1200 mm)
anóda a katóda (podberák min. 420 mm, sieťka)
brašna
akumulátor s nabíjačkou
dielektrické rukavice

Zariadenia budú využité v rámci projektu:
„Vypracovanie programov starostlivosti o vybrané chránené územia zahrnuté v sústave
NATURA 2000“ (kód projektu: 22280, kód ITMS: 24150120045)
Vo Vašej ponuke uveďte konkrétny typ ponúkaných tovarov a jeho špecifikáciu, z ktorej
bude zrejmé, že spĺňa nami vyšpecifikované požiadavky.
Ceny uvádzajte v EUR bez DPH aj s DPH zaokrúhlené na 2 desatinné miesta. V prípade, že
nie ste platcom DPH, skutočnosť uveďte.
Uchádzač vo svojej ponuke predloží doklad o oprávnení dodávať tovar (aktuálny výpis
z obchodného registra, živnostenské oprávnenie a pod., ktoré môžu byť vytlačené aj
z internetovej stránky obchodného alebo živnostenského registra).
Miesto dodania zákazky: Štátna ochrana prírody, Tajovského 28B, 97401 Banská
Bystrica

______________________________________________________________________________________________________________________
Telefón
048/4722026

Fax
048/4722036

e-mail
sop.sr@sopsr.sk

Bankové spojenie
7000390899/8180

IČO
DIČ
17058520 2021526188

IČ DPH
SK2021526188

Termín dodania zákazky: január 2014
Predpokladaná hodnota zákazky: 4000 EUR bez DPH
Kritéria hodnotenia ponúk: najnižšia celková cena v EUR s DPH

Cenovú ponuku prosíme zaslať poštou na hore uvedenú adresu alebo mailom na adresu:
lenka.hulinova@sopsr.sk do 16. decembra 2013.

Vopred ďakujeme za Vašu ponuku a ostávame s pozdravom

Ing. Milan Boroš
riaditeľ ŠOP SR

