V Dunajskej Lužnej, 02.01.2020
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
vyhlásená v súlade s § 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení
Verejný obstarávateľ
Názov organizácie:
Sídlo organizácie:
IČO:
DIČ:
Webové sídlo:
Kontaktné miesto:
Kontaktná osoba:
Telefón:
Fax:
E-mail:

Ovocinárske družstvo Bonum
Lipnická 3035/162, 900 42 Dunajská Lužná
35 837 829
2020202767
www.apples.sk
Lipnická 3035/162, 900 42 Dunajská Lužná
Ing. Peter Turlík
02 / 4020 8107
02 / 4020 8120
turlik@dobrejablka.sk

Opis predmetu zákazky:
Sviečky pre protimrazovú ochranu ovocných sadov členov.
Technické požiadavky:
Parafínové, alebo iné sviece vo vedrách v objeme 4,5 kg, ktoré bude možné aj zatvárať, ľahké
otváranie a rýchla možnosť zapaľovania. Možnosť zahasenia a znova použitia sviec počas ďalších
nocí.
Parafínová Náplň do vedier v objeme 4,5kg.
Miesto dodania predmetu zákazky:
Miesto finálneho určenia – členovia OD Bonum
Možnosť rozdelenia ponuky:
Neumožňuje sa.
Predpokladaná hodnota zákazky: 34 000 EUR bez DPH na jeden kamión sviec.
Jeden kamión = 30 paliet, čo je cca 4.400 ks sviec.
Lehota na dodanie predmetu zákazky:
31.03.2020
Požiadavky na predkladanie ponúk – lehota, spôsob, obsah a podmienky:
a) Lehota na predloženie ponúk uplynie dňa 28.02.2020 o 12:00 hod.
b) Ponuky sa doručujú osobne alebo poštou na hore uvedenej adrese verejného obstarávateľa.
V prípade osobného doručenia je potrebné ponuku doručiť na adresu verejného obstarávateľa
v čase od 8:00 do 15:30 hod, pričom v poslednom dni lehoty na predkladanie ponúk je nutné
rešpektovať čas do 12:00 hod.
c) Ponuky sa predkladajú v slovenskom, anglickom, alebo nemeckom jazyku a ceny v EUR.

d) Ponuka musí obsahovať:
− jednotkovú cenu za každú tovarovú položku bez DPH,
Podmienky financovania:
Dodávateľovi tovaru sa môže poskytnúť záloha maximálne vo výške 60% z hodnoty zákazky.
Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti
faktúry odo dňa prevzatia dodávaného tovaru.
Kritériá na hodnotenie ponúk:
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je: najnižšia cena bez DPH, za celý predmet zákazky V prípade,
že uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť vo svojej ponuke upozorní.
Doplňujúce informácie:
Súčasťou ponukovej ceny za dodanie tovaru musia byť všetky náklady, ktoré vzniknú uchádzačovi
pri plnení predmetu zmluvy/objednávky.

Ing. Peter Turlík
Prokurista
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