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

V Banskej Bystrici, 19.12.2013

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
Zákazka v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
na dodanie lezeckej a terénnej výstroje
podľa špecifikácie uvedenej v tejto výzve
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
Telefón:
Fax:
Kontaktná osoba:
e-mail:

Štátna ochrana prírody SR
Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica
Ing. Milan Boroš
17058520
+421/48/472 20 53
+421/48/472 20 36
Mgr. Michal Adamec
michal.adamec@sopsr.sk

2. Predmet zákazky:
Stromo-lezecká a terénna výstroj pre zamestnancov ŠOP SR podrobne špecifikovaná v prílohe
č. 1 tejto výzvy.
3. Rozdelenie predmetu zákazky:
Zákazku nie je možné deliť. Požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky podľa
bodu 2 výzvy.
4. Predpokladaná hodnota zákazky:
Predpokladaná hodnota zákazky je 1750 € bez DPH
Cenovú ponuku je potrebné uviesť v nasledovnej štruktúre:
Cena bez DPH
20 % DPH
Cena s DPH
Ceny je potrebné uvádzať v eurách.
V prípade, že nie ste platcom DPH, žiadame Vás o uvedenie tejto skutočnosti v zaslanej
cenovej ponuke.
5. Miesto dodania predmetu zákazky:
Telefón
048/4722026

Fax
048/4722036

e-mail
sop.sr@sopsr.sk

Bankové spojenie
7000390899/8180

IČO
DIČ
17058520 2021526188

IČ DPH
SK2021526188

Štátna ochrana prírody SR, Tajovského 28B, Banská Bystrica
6. Variantné riešenia:
Variantné riešenia sa nepripúšťajú.
7. Typ zmluvy:
Zákazka sa bude realizovať s víťazným uchádzačom formou objednávky.
8. Lehota na dodanie predmetu zákazky:
Predmet zákazky bude dodaný jednorázovo a to do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy.
9. Požadované doklady:
Doklad o oprávnení podnikať – aktuálny výpis z obchodného registra, živnostenské oprávnenie,
ktoré môžu byť vytlačené aj z internetovej stránky obchodného alebo živnostenského registra.
10. Lehota na predkladanie cenových ponúk:
Cenovú ponuku je potrebné predložiť do 13.01.2014 do 11:00 hod.
Ponuku je možné doručiť e-mailom na e-mailovú adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy alebo
v listinnej podobe poštou alebo osobne v čase od 9:00 do 14:00 v pracovných dňoch na tú istú
adresu.
V prípade zaslania ponuky poštou, sa do úvahy bude brať dátum doručenia ponuky
obstarávateľovi.
11. Podmienky financovania:
Dodávateľovi sa neposkytne preddavok. Predmet zákazky sa bude financovať formou
bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúr 60 kalendárnych dní odo dňa jej
doručenia. Zúčastnené strany týmto výslovne vyhlasujú, že 60. dňová lehota splatnosti faktúr
vystavených predávajúcim obstarávateľovi v žiadnom prípade nie je v hrubom nepomere k
právam a povinnostiam vyplývajúcim z predpokladanej zmluvy pre predávajúceho a takéto
dojednanie odôvodňuje povaha predmetu plnenia.
12. Kritériá na hodnotenie ponúk:
Najnižšia celková cena predmetu obstarania v EUR s DPH bez ohľadu na predložený variant
riešenia.
13. Spôsob určenia ceny :
Uchádzačom navrhované zmluvné ceny za požadovaný predmet zákazky budú vyjadrené
v eurách a stanovené podľa § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov,
vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách.
Všetky ceny sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta.
V cenovej ponuke bude uvedená jednotková cena za položku, DPH a celková cena za celú
dodávku.
14. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

Všetky náklady a výdavky, ktoré vzniknú uchádzačovi v spojení s účasťou v tejto súťaži znáša
uchádzač na vlastnú ťarchu.

V Banskej Bystrici, dňa 19.12.2013

Mgr. Michal Adamec
riaditeľ sekcie

Príloha č. 1
Cenová ponuka - stromolezecká výstroj
Premet obstarávania
Počet ks Suma s DPH
Sedačka pre športové lezenie
1
Hrudný úväzok
1
Mačky s bočnými vnútornými hrotmi - stupačky
1
Ručný blokant pre výstup na lane
1
Kladka pre vyťahovanie bremien
1
Lezecké lano (40 m) STATIC 10,5mm
1
Prilba
1
Kladka pre vyťahovanie bremien
1
Zlaňovacia brzda
1
Karabínky duralové oválne
1
Lanko manipulačné (40 m), REEP šnúra 6 mm
1
Spolu

