Obec Bzince pod Javorinou
OBECNÝ ÚRAD

916 11

BZINCE POD JAVORINOU

Bzince pod Javorinou, 22.11.2013

Vec:
Prieskum trhu na verejné obstarávanie zadávanej zákazky „ Zabezpečenie kamerového systému“
Obec Bzince pod Javorinou ako verejný obstarávateľ v zmysle § 6 osdt. 1 písm. b) zákona č. 25/2006
Z.z. overejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
predkladá podľa § 9 odst. 9
Výzvu na predloženie cenovej ponuky
1.

2.
3.

4.

Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov: Obec Bzince pod Javorinou
Sídlo: Bzince pod Javorinou 348
IČO: 00311456
DIČ: 2021091380
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 5807464001/5600
Kontaktná osoba: Ing. Pavel Bahník
Typ zakázky: Zákazka na dodanie tovarov a služieb
Opis predmetu zakázky:
Predmetom zákazky je zabezpečenie kamerového systému pre monitorovanie priestoru
centra obce. Požadované technické parametre sú v zmysle priloženého výkaz - výmer
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 2.500,-EUR

5

Miesto a lehota na predkladanie ponúk
5.1 ponuku predkladajte mailom starosta@obecbzince.sk
Ako predmet správy uviesť ô Kamerový systém“
5.2 Lehota na predloženie ponuky 29.11.2013 do 9.00 hod

6.

Obchodné podmienky: V zmysle § 340b ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb (Obchodný zákonník)
je subjekt verejného práva (dlžník) podľa §261 ods.3 a 5 povinný splniť peňažný záväzok z
dodania
tovaru alebo poskytnutia služby v lehote splatnosti 30 dní odo dňa doručenia dokladu alebo
30 dní
odo dňa poskytnutia riadneho plnenia veriteľom, podľa toho, ktorý z týchto dní nastal
neskôr.

7.

Miesto a lehota plnenia:

Starosta: 032 7793272 , starosta@obecbzince.sk
mobil: 0907776580, fax: 032 7793235
tel: 032 7793234, 7793235, 7793202
e-mail: prednosta@obecbzince.sk
www.obecbzince.sk

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s pobočka Nové Mesto nad Váhom
číslo účtu: 5807464001/5600
IČO: 00311456 , DIČ 2021091380

Miesto plnenia zákazky:
Obec Bzince pod Javorinou
Termín odovzdania: do 30 dní od doručenia objednávky

8.

Cena a spôsob určenia ceny:
cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky ako
celku a za jednotlivé položky cenu stanoviť: cena bez DPH sadzba a výška DPH, celková cena
s DPH

9.

Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží opis predmetu zákazky, fokópiu aktuálnehodokladu
o oprávnení podnikať v predmete zakázky.

10.

Hodnotenie ponúk: Jediným kritériom na posúdenie predmetu zákazky je najnižšia cena
Víťazom sa stane uchádzač, ktorého cena je najnižšia zo všetkých predložených ponúk
zákazky
Do vyhodnotenia budú zaradené ponuky spĺňajúce technické parametre

11.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť s úspešným uchádzačom zmluvu na
dodanie tovaru v prípade ak:
- nastanú okolnosti, ktoré v čase uverejnenia výzvy nemohol predpokladať,
- ak žiadny uchádzač nesplnil požadované technické parametre

Ing. Pavel Bahník
starosta obce
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