Obstarávateľ: PHOSTEC, s.r.o., Priemyselná 962, 966 01 Hliník nad Hronom, IČO: 31645861
kód projektu:26220220172

Hliník nad Hronom , 16.8.2013

Kontaktná osoba: Ing. Peter Takáč (0903500932)

Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu k zadaniu podlimitnej zakázky podľa
zákona 25/2006 Zb. platného od 1.7.2013, paragraf 9 .
Služby

PREDMET ZÁKAZKY:
Výroba dielcov podľa návrhu konštruktérov Špeciálne kovoobrábačské a zámočnícke práce podľa položky finančného rozpočtu 2.A.4.12.,
Výroba dielov zariadenia pre rezanie kryštálov podľa položky finančného rozpočtu 2.E.4.11.

Ide o služby zatriedené podľa Spoločný slovník obstarávania: 98395000-8 Zámočnícke služby
s predpokladanou hodnotou zákazky bez DPH najviac: 9 900 €
Predpokladaná doba dodávky tovarov bude : rok 2013
V súvislosti s realizáciou zadania podlimitnej zakázky do 20 tis. € sme si vytypovali ako možného
dodávateľa na vyššie uvedený predmet obstarania aj Vašu firmu. Žiadame Vás o vyplnenie
priloženého formulára, v ktorom prosíme uviesť jednotkové ceny v zozname položiek, ktoré budú
použité pre spracovanie zmluvy a následne pri fakturácii za realizovanú dodávku zákazky.
Navrhované jednotkové ceny by mali zahrňať všetky Vaše náklady i primeraný zisk v zmysle zákona
o cenách. Vašu potvrdenú ponuku nám zašlite na emailovu adresu peter.takac@phostec.eu, alebo
poštou na adresu PHOSTEC, s.r.o., Priemyselná 962, 966 01 Hliník nad Hronom s označením obálky:
Výroba doplňujúcich dielov – neotvárať! V prípade doručenia cenovej ponuky elektronicky, cenová
ponuka bude vo formáte Excel alebo Word alebo PDF.
Vaša ponuka bude podkladom pre obstarávateľa pre výber dodávateľa v rámci zadania tejto zákazky.
Svoje ponuky doručte na vyššie uvedenú adresu obstarávateľa do: 6.9.2013 do 15:00 hod.
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je: Najnižšia celková zmluvná fakturačná cena v € bez DPH vrátane
dopravy.
S pozdravom
...............................................................
Prílohy:

formulár „ Cenová ponuka k zadaniu podlimitnej zakázky do 20 tis. €

Prevzal:
meno, dátum, pečiatka
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Obstarávateľ: PHOSTEC, s.r.o., Priemyselná 962, 966 01 Hliník nad Hronom, IČO: 31645861
kód projektu:26220220172

Príloha č. 1
Dodávateľ: ...............................................................................................................................................
Formulár na doplnenie
Predmet zakázky: Výroba dielcov podľa návrhu konštruktérov
Špeciálne kovoobrábačské a zámočnícke práce podľa položky finančného rozpočtu:
2.A.4.12, 2.E.4.11.
98395000-8 Zámočnícke služby

Cenová ponuka k zadaniu podlimitnej zakázky do 20 tis. € podľa zákona 25/2006 Zb. platného
od 1.7.2013, paragraf 9 . :

Jednotková
cena v € bez
Počet DPH

P.č. Popis - názov položky
Výroba oceľového stola pre pílu na delenie
grafitov JAESPA model: MSU 4
Rozmer stola 615x615x55 mm, stôl je
výklopný v dvoch smeroch +- 20° v smere
1. pásu, +15°-45° v smere kolmo na pás
1 ks
Výroba dielov zariadenia pre rezanie
kryštálov:
a) Diely pre vedenie pásu zariadenia
MBS 240/E a diely pre uchytenie
upraveného motora typ J22RR483,
230 V, 50 Hz, na tomto zariadení
b) Diely pre vertikálny posuv
upraveného zariadenia MBS 240/E,
požadovaná výška vedenia 840
mm, priemer vodiacich tyčí Ø 30
1
2.
mm.
sada
Spolu:
x

Jednotková
DPH v
cena v € bez
%
DPH v € DPH

Na zmluvu uzatvorenú na základe tejto ponuky stanovuje obstarávateľ tieto minimálne zmluvné
podmienky:
-

Bezhotovostný platobný styk
Nebude poskytnutá zálohová platba
Platba až po realizácii a odsúhlasení predmetu zakázky
Splatnosť faktúr 30 dni odo dňa doručenia faktúry
Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, ktorý
bude vykonaný oprávnenými osobami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o
poskytnutí NFP, a je povinný poskytnúť kontrolnému orgánu všetku potrebnú súčinnosť

Splnomocnený zástupca :
Príloha: Kópia výpisu z OR nie staršieho ako 3 mesiace alebo aktuálny výtlačok z OR na internete
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