I
DETSKÝ DOMOV REMETSKÉ HÁMRE, Remetské Hámre 31,072 41
V Remetských Hámroch, 29.10.2012

Číslo spisu:

07/2012

Vybavuje:

lán Gelatič

Vec: Prieskum trhu na verejné obstaranie zadávanej zákazky
výzva na predloženie cenovej ponuky
Detský domov Remetské Hámre ako verejný obstarávatel' v zmysle zákona
25/2006 Z.z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje v
rámci prieskumu trhu na zadanie zákazky s nízkou hodnotou podl'a § 102 zákona
25/2006 Z.z. o
verejnom obstarávaní
č.

č.

výzvu na predloženie cenovej ponuky

9.

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:

10. Predmet zákazky:

zákazka na nákup tovaru
Osobne motorové vozidlo

Opis predmetu zákazky: Osobné motorové vozidlo
Počet miest na sedenie 7
Počet dverí 5
Objem batožinového priestoru 1- 827/207, a viac
ABS
Hmlové svetlomety
Elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie spatné zrkadla
Klimatizácia vozidla
Výškovo nastavitel'né sedadlo vodiča
Autorádio CD/MP3 s čelnýrn vstupom USB, ovládaním pod volantom a Bluetooth
Náhradné zimne pneumatiky
Farba metalíza
Centrál ne zamykanie s dial'kovým ovládaním

11. Lehota a miesto plnenia: do 7 dní od uzavretia zmluvy, Remetské Hámre
12. Predpokladaná hodnoty zákazky (bez DPH):

9.990. - €

13. Cena a spósob určenia ceny:
cena za predmet zákazky musí zahrňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky,
cenu žiadame stanoviť v štruktúre: názov položky, memá jednotka, množstvo,
jednotková cena bez DPH, sadzba a výška DPH, cena s DPH.
14. Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží:
podrobný opis predmetu zákazky

15. Ponuku predložte v lehote do: 07. 11. 2012, do 12 hod.
Poštou na adresu: Remetské Hámre 31, 072 41 alebo osobne

Označenie obálky: Heslo: "AUTO"

16. Hodnotenie ponúk: Jediným kritériom na posúdenie predmetu zákazky je najnižšia cena.
Víťazom sa stane uchádzač, ktorého cena je najnižšia zo všetkých predložených ponúk zadávanej
zákazky.

V Remetských Hámroch, dňa: 29. 10.2012

Mgr. Tatiana Svatíková
riaditel'ka Detského domova
Remetské Hámre

