Výzva na predloženie cenovej ponuky
Názov zákazky: Vybavenie pre hasičov
Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov Obec Malá Čierna
IČO 00632716

Zadávateľ nie je platca DPH
Adresa Malá Čierna 55, Malá Čierna Malá Čierna, SK
Kontaktná osoba Jaroslav Koleda, +421908910753, malaciernaobec@azet.sk

Informácie o zákazke
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a

doplnení niektorých zákonov.

Typ aukcie: Bez elektronickej aukcie

Zákazka bude ukončená a vyhodnotená po uplynutí lehoty na prekladanie ponúk bez následnej
elektronickej aukcie.
Predpokladaná hodnota: neuvedené
Predpokl. obdobie 2019
realizácie:
Lehota na predkladanie do 7.8.2019 do 12:00
ponúk:

Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:
Spôsob predkladania ponúk: https://www.tendernet.sk/zakazka?d7bpX0Zf538RNJqCLkNgslI

Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.
Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.

Anonymná zákazka:

Počas plynutia lehoty na predkladanie ponúk obstarávateľ nevidí informácie o predložených
ponukách

Opis
Oblasť Stroje, zariadenia, nástroje, náradie
Podoblasť Hasičské nástroje a zariadenia

Verejný obstarávateľ pri zadaní zákazky postupuje vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky v zmysle §117 Zadávanie zákaziek
s nízkymi hodnotami zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov tak, aby vynaložené náklady
na predmet zákazky boli primerané jeho kvalite a cene.
Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku. Ponuky predložené inak ako v
systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.
Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent
alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími
parametrami. Uchádzač, ktorý predkladá ponuku je povinný pred podpisom zmluvy preukázať ekvivalentnosť ním ponúkaného tovaru
na základe relevantných dokladov. O splnení podmienky ekvivalentnosti rozhoduje verejný obstarávateľ.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku, ako aj právo verejné obstarávanie kedykoľvek zrušiť.
Uchádzači môžu žiadať o vysvetlenie zadania vrátane všetkých príloh, respektíve rozporovať tieto dokumenty až do 24 hodín pred
uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. V prípade že Verejný obstarávateľ na základe podnetu uchádzača zmení zadanie zákazky ,
tak zároveň primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk.
Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že sa v rámci tejto zákazky nedopustil konania, ktoré by mohlo byť vyhodnotené ako
konflikt záujmov podľa §23 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní. Pokiaľ by verejný obstarávateľ zistil, že ku takémuto konaniu
došlo, bude ponuka takéhoto uchádzača vylúčená z hodnotiaceho procesu.
Kritérium vyhodnotenia ponúk: Jediným kritériom je celková cena (EUR s DPH) - 100%. V prípade uchádzača, ktorý nie je platcom
DPH bude posudzovaná cena celkom.

Položky zákazky
P.Č.
1

Názov položky / Špecifikácia
Odev zásahový BUSFIRE SK 100% NOMEX - komplet

Množstvo
2,000 ks

( + reflexný nápis HASIČI MALÁ ČIERNA)

2

Obuv zásahová SPECIAL FIGHTER PRO

2,000 pár

3

Motorový olej Castrol MAGNATEC 10W 40 4litre

1,000 ks

4

Olejový filter TAZ

1,000 ks

5

Držiak savíc pre 4 kusy

2,000 ks

6

Hasičský trhací hák

1,000 ks

7

Pol závit PROFI časť (samec)

1,000 ks

8

Nasadenie savice

1,000 ks

9

Hadice C 52 bez polospojok, 20m (technolen,pyrotex) hadice C 52 bez polospojok, 20m (technolen,pyrotex) (+
viazanie hadíc)

2,000 ks

10 Hadice B 75 bez polospojok, 20m (technolen,pyrotex) (+ viazanie hadíc)

5,000 ks

11 Sekera hasičská

1,000 ks

12 Lopata

3,000 ks

13 Metla

3,000 ks

14 Píla rámová (bruchačka)

1,000 ks

15

Sviečka zapaľovacia CHAMPION

4,000 ks

(M14 x 1,25 , 19 mm , 16 mm , 0,8 mm)

16 Respirátor jednorázový

10,000 ks

17 Hasičské UBO

3,000 ks

18 Šatníková skriňa pre hasičov IPS Z2

2,000 ks

19 Nožičky pod skriňu s nastavovaním RAL 3000

8,000 ks

20

Kovový regál
(rozmery : 180 x 100 x 50)

3,000 ks

