Mesto Sereď
Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
V Seredi dňa 18.11.2015
Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky
Mesto Sereď ako verejný obstarávateľ vykonáva prieskum trhu s cieľom zabezpečiť
dodanie špeciálnych liatych pätíc na verejné osvetlenie.
Dovoľujeme si Vás osloviť ako potencionálneho uchádzača a požiadať Vás o zaslanie
cenovej ponuky na dodanie tovaru.
Opis požiadaviek na predmet zákazky:
a) Predmetom zákazky je dodanie špeciálnych liatych pätíc na verejné osvetlenie pätice
musia spĺňať pevnostné požiadavky: vysoká mechanická odolnosť, poveternostná
odolnosť, hrúbka stien musí byť od 9 mm do 14 mm,
b) Počet pätíc verejného osvetlenia: 60 ks,
c) Termín dodania tovaru je do 23.12.2015.
Plánovaný finančný objem : do 4 999,99 € bez DPH.
CPV: 31532700-1 Kryty lámp
Kritérium na vyhodnotenie ponuky je najnižšia cena. V prípade, že vaša cenová ponuka bude
pre nás najvýhodnejšia, bude s Vami uzavretá zmluva na dodanie tovaru.
K cenovej ponuke požadujeme doložiť:
a) Doklad o oprávnení podnikať v predmete zákazky
b) Osvedčenie o výrobku že spĺňa technické parametre a že sú atestované na použitie v
extrémnych podmienkach
Vašu cenovú ponuku na predmet zákazky vrátane dopravy do sídla obstarávateľa zašlite do
podateľne MsÚ v Seredi najneskôr do 27.11.2015 do 12:00, v uzavretej obálke s označením:
„Dodanie špeciálnych liatych pätíc na verejné osvetlenie“.
V prípade záujmu o zákazku Vám informácie poskytne na MsÚ Sereď : Peter Kišš tel: 0918
450856, peter.kiss@sered.sk , Ing. Práznovský, tel.: 0907 983 608, oiv@sered.sk.
Týmto listom Vás mesto Sereď oslovuje ako potencionálneho dodávateľa za účelom získania
a porovnania informácií. Z tohto prieskumu trhu nevzniká povinnosť zadať objednávku.
Prieskum je informatívny a až na základe jeho výsledkov, bude mesto aplikovať ďalšie
postupy podľa zákona o verejnom obstarávaní.
Ing. Martin Tomčányi
primátor mesta
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