VÝZVA NA ZADÁVANIE PONÚK
Zákazka s nízkou hodnotou podľa §102 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na dodanie tovaru
Postup podľa §9 ods.9:
DREVENÉ SUDY NA VÍNO
1.Identifikácia osoby podľa § 7 Zákona č. 25/2006 Z.z.
Názov: Juraj Zápražný
Sídlo: Pezinská 12, 90201 Vinosady
IČO: 369 50 963
Telefón: 0948/200101, 0905/609 136
Kontaktná osoba: Juraj Zápražný
e-mail: zapraznyj@centrum.sk
2. Typ zmluvy:
Podľa § 409 a následne zákona 513/1993 Zbierky zákona v znení neskorších noviel
Obchodného zákonníka
3. Miesto dodania predmetu zákazky:
Pezinská 12, 90201 Vinosady
4. Podrobný opis zákazky a jeho rozsah:
Predmetom zadania zákazky je dodanie :
*sud na víno drevený , materiál francúzsky dub, objem 600 l s nerezovými komponentami,
Množstvo: 1 kus
*sud na víno drevený , materiál agát, objem 600 l s nerezovými komponentami
Množstvo: 1 kus
* sud na víno drevený , materiál rakúsky dub, objem 1500 l s nerezovými komponentami
Množstvo: 1 kus
* sud na víno drevený , materiál francúzsky dub, objem 2000 l s nerezovými komponentami,
Množstvo: 1 kus
Bližšie info pošleme na vyžiadanie mailom.
5. Cenovú ponuku nie je možné rozdeliť.
6. Variantné riešenia sa nepripúšťajú.
7.Lehota a dodanie predmetu zákazky:
Od podpisu zmluvy do 20.4.2014.
8. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk:
Dňa 3.4.2014 do 18:00 hod.
9. Ponuku doručiť e-mailom na : zapraznyj@centrum.sk alebo osobne na adresu uvedenú
v bode 1. tejto výzvy.

10. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
11.Cenová ponuka bude obsahovať cenu v EUR.
12. Návrh zmluvy bude osoba podľa § 7 zákona číslo 25/2006 Z.z. požadovať len od
úspešného uchádzača.
13. Podmienky financovania:
Dodávateľovi sa neposkytne preddavok.
Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného styku v lehote splatnosti faktúr
30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia.
14. Požadované doklady:
Doklad o oprávnení dodať tovar / výpis z Obchodného registra, výpis zo Živnostenského
registra/
15. Kritériá na hodnotenie ponúk:
*požadovaný typ, druh dreva
* všetky prídavné komponenty musia byť z antikory
* úprava dreva do vlhkého prostredia
*dodanie tovaru do 20.4.2014
*cena v EUR bez DPH
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