Výzva na predloženie cenovej ponuky
Zákazka: Priebežné dodávky technického chlóru a nájom fliaš podľa
požiadaviek spoločnosti na obdobie 2 rokov
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
MŠK Púchov s.r.o., Ul. 1. mája 834/29, 020 01 Púchov
IČO: 36 332 500, DIČ: 2021774557, IČ DPH: SK 2021774557
Zápis: OR OS Trenčín, Oddiel: Sro, vložka č, 14302/R
2. Predmet zákazky:
Priebežné dodávky technického chlóru podľa požiadaviek spoločnosti na rok 2014
3. Opis predmetu zákazky:
A.
-

Chlór technický Cl2:
40 l fľaše o obsahu 50 kg plynu
dodacia lehota: maximálne 3 pracovné dni od odoslania objednávky elektronickou poštou
splatnosť faktúr: do 14 dní od ich vystavenia

Predpokladaný počet potrebného (nie záväzného) množstva technického chlóru na obdobie 2 rokov je stanovený:
- 40 ks fliaš technického chlóru
- rozdelených do cca 10 dodávok za uvedené obdobie
názov
chlór technický vo fľaši
(1 fľaša = 40 litrov, resp. 50 kg plynu)
nájomné na 4 ks fliaš na 2 roky
ADR príplatok/fľašu
prepravné/fľašu
palivový príplatok/fľašu

Cena za jednotku

Cena celkom
40 ks

Dodávky materiálu budú preberané na základe dodacích listov, ktoré budú vyfakturované podľa potrieb so splatnosťou 14
kalendárnych dní od dátumu vystavenia.
B. nájomné za propán-butánové fľaše F26 10 kg - predpokladaný počet fliaš 10 ks
V cenovej ponuke predložiť ceny samostatne za bod A podľa tabuľky a samostatne za bod B.
Cena uvedená v cenovej ponuke je záväzná pre celé obdobie, na ktoré je verejné obstarávanie vyhlásené.
4. Požadované doklady uchádzača pre splnenie podmienok účasti:
- certifikát na prevážanie nebezpečných látok
5. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:
- 4 600,- Eur bez DPH
6. Predloženie cenovej ponuky:
- elektronicky na e-mailovú adresu: mskpuchov@mskpuchov.sk
7. Termín a miesto predloženia cenovej ponuky:
- do 07.01.2014 do 12,00 hod.
8. Poskytovanie súťažných podkladov.
9. Kritéria na hodnotenie ponúk:
- cena

10. Ďalšie informácie:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť súťaž, alebo neprijať žiadnu ponuku, ak ani jedna z ponúk nesplní
podmienky uvedené vo výzve. Víťazná ponuková cena je zároveň zmluvnou cenou. V prípade, že víťazný dodávateľ
stratí v priebehu plnenia zmluvy schopnosť ju plniť vyhradzuje si verejný obstarávateľ právo uzavrieť zmluvu
s druhým v poradí.
V Púchove, 20.12.2013

Ing. Katarína Bradáčová
konateľka spoločnosti MŠK Púchov s.r.o.

