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DETSKÝ DOMOV REMETSKÉ HÁMRE, Remetské

Hámre 31,072 4-1

V Remetských Hámroch 12. 07. 2012
Čislo spisu:

O G ILO \ I...-

Vybavuje: Ján Gelatič

výzva na predloženie cenovej ponuky
Detský domov Remetské Hámre ako verejný obstarávatel' v zmysle zákona Č. 25/2006 Z.Z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorš{ch predpisov zverejňuje v
rámci prieskumu trhu na zadanie zákazky s nízkou hodnotou podl'a § 102 zákona Č. 25/2006 Z.Z. o
verejnom obstarávaní
výzvu na predloženie cenovej ponuky
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Identifikácia verejného obstarávatel'a:
Názov: Detský domov
Sídlo: Remetské Hámre 31, 072 41
IČO: 17071054
DIČ: 202095 63 88
Zastúpený: Mgr. Tatiana Svatíková, riaditel'ka DeD
Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava
Číslo účtu:
-
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Predmet zákazky:

Inštalácia ochranného zabezpečovacieho

Opis predmetu zákazky:
DeD Remetské Hámre.

Inštalácia ochranného
'

zabezpečovacieho
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Lehota a miesto plnenia: 10. 08. 2012 Remetské Hámre
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Predpokladaná

\

hodnoty zákazky (bez DPH):

systému.

910,- €

systému garáže a dielne

,
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Cena a spósob určenia ceny:
cena za predmet zákazky musí zahřňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky,
cenu žiadame stanoviť v štruktúre: názov položky, memájednotka, množstvo,
jednotková cena bez DPH, sadzba a výška DPH, cena s DPH.
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Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží:
podrobný opis predmetu zákazky
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Ponuku predložte v lehote do: 30.07.2012, do 12 hod.
Poštou na adresu: Remetské Hámre 31, 072 41 alebo osobne

Označenie obálky: Heslo: " ALARM "
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Hodnotenie ponúk: Jediným kritériom na posúdenie predmetu zákazky je najruzsia cena ..
Víťazom sa stane uchádzač, ktorého cena je najnižšia zo všetkých predložených ponúk zadávanej
zákazky.
Informácie pre uchádzačov:
- obhliadka požadovaných prác a objektov po dohovore na tel: 056- 6595390, Ján Gelatič správca
DeD
- pri výbere zmluvného partnera postupuje verejný obstarávatel' podl'a § 102 pri uplatnení § 9
zákona verejnom obstarávaní .

V Remetských Hámroch, dňa 12.07.2012

Mgr. Tf4#a Svatíková
riaditel'k~kdlO
domova
Remetské ÍIa"iitre

\

