Mesto Kolárovo
Kostolné námestie č.1, 946 03 Kolárovo

Dodávatelia

Vaše číslo/zo dňa

Naše číslo
Vybavuje/telefón
sp.č.2021/1364 Ing.Margita Gőghová
zn.č.2021/
e-mail: skolske@kolarovo.sk
035/7900914, 0915728135

Oddelenie
ved.odd.
školstva

Kolárovo
10.2.2021

Vec: Sprievodný list výzvy na predloženie cenovej ponuky
Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky podľa Výzvy na predkladanie ponúk, ktorá je
súčasťou tohto listu.

Veríme, že sa procesu verejného obstarávania zúčastníte a predložíte akceptovateľnú cenovú
ponuku na požadovaný predmet zákazky zadávaný postupom podľa §117 Zákona č. 343/2015
Z. z. (ďalej len ZVO) v nadväznosti na Usmernenie pre verejných obstarávateľov ako
nakupovať v čase mimoriadnej udalosti zverejnenej na stránke Úradu verejného obstarávania
https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/metodika-zadavania-zakaziek-5ae.html
a v súlade s výzvou na predkladanie ponúk.
S pozdravom

Árpád Horváth
primátor mesta

Príloha: Výzva na predloženie cenovej ponuky

Číslo spisu:
1364 /2021
Kolárovo, dňa 10.02.2021

Výzva na predkladanie cenových ponúk
zákazka postupom podľa § 117 „zákazka s nízkou hodnotou“ v súlade so zákonom
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na Usmernenie pre
verejných obstarávateľov ako nakupovať v čase mimoriadnej udalosti zverejnenej na stránke Úradu
verejného obstarávania https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/metodika-zadavaniazakaziek-5ae.html

Identifikácia verejného obstarávateľa

1.

Názov:
So sídlom :
Zastúpená :
IČO :
DIČ:
Bankové spojenie :
Číslo účtu IBAN:
Kontaktné osoby:

Mesto Kolárovo
Kostolné nám. č. 1, 946 03 Kolárovo
Árpád Horváth – primátor mesta
00306517
2021014776
SLSP Kolárovo
SK68 0900 0000 0000 2639 5098
Ing.Margita Gőghová

telefón:
E-mail:

0915 728 135
goghova@mestokolarovo.sk

2.
3.
4.

5.
6.
7.

a)
b)
c)

d)
e)
f)
g)

Názov predmetu obstarávania: Respiračné rúško typu FFP2
Druh zákazky: tovar, CPV: 33140000-3- zdravotnícky spotrebný materiál
Dátum dodania cenovej ponuky: do 12.2.2021 do 12,00 hodín na email: goghova@mestokolarovo.sk, alebo v obálke na adresu: Mesto Kolárovo, Mestský úrad, Kostolné nám. Č. 1, 94603 Kolárovo, dátum na pečiatke pošty nie je rozhodujúci.
Miesto dodania: Mesto Kolárovo, Mestský úrad, Kostolné námestie 2590/1, 946 03 Kolárovo
Dátum dodania tovaru: 18.2.2021
Opis predmetu obstarávania: Verejný obstarávateľ má záujem o kúpu 7300 ks respiračných rúšok (ďalej len „respirátor“ na ochranu zdravia občanov pri pandémii COVID-19.
Požiadavky na dodanie tovaru:
respirátor s univerzálnou veľkosťou, vyrobený z netkanej textílie, s filtračnou triedou
FFP2.
respirátor je bez výdychového ventilu,
respirátor je overený normou: EN149:2001+A1:2009 (ochranné prostriedky dýchacích
orgánov), značka „CE“, uvedené normy bezpodmienečne majú byť vyznačené na
povrchu samotného respirátora ako i na obaloch.
Priložiť: kópiu dokladov : vyhlásenie o zhode vydané v EU
Balenie po 2 ks alebo po 1 ks,
Jednotková cena v cenovej ponuke sa prepočíta na 1 kus respirátora!
Kritérium vyhodnotenia: najnižšia cena. Výsledná cena je cena uvedená bez DPH v €.

Árpád Horváth
primátor mesta

