Mesto Bánovce nad Bebravou
Námestie Ľudovíta Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou
__________________________________________________________________________________________

Výzva
na predloženie ponuky
zákazka podľa § 9, ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Mesto Bánovce nad Bebravou
Sídlo: Námestie Ľ. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou, Slovenská republika
IČO:
00 310 182
Kontaktná osoba: Ing. Vladimír Vranka
č. tel.: 0915/702 942 email: vranka@banovce.sk
2. Predmet zákazky – opis predmetu zákazky: nákup zostavy ústredne mestského
rozhlasu, Bánovce n/B
Dopytovaná zostava obsahuje ústredňu, mixážny pult, linkový napájač, mikrofón, AUX
a USB vstup, CD prehrávač, zosilňovače, predpokladaný výkon na zapojenie cca 270 ks
reproduktorov je cca 5.000 W, vrátane montáže.
3. Predpokladaná hodnota zákazky: 2.500,- € bez DPH
4. Lehota na predkladanie ponúk: 12.5.2014 do 12.00
5. Miesto predkladania ponúk: poštou v zalepenej obálke označenej heslom „ústredňa ms.
rozhlasu – neotvárať“, alebo elektronicky na e-mailovú adresu vranka@banovce.sk.
6. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena
7. Miesto a termín dodania predmetu zákazky: Bánovce nad Bebravou, do 30 dní od
podpisu zmluvy objednávky
8. Obsah ponuky: cenová ponuka
9. Jazyk ponuky: slovenský
10. Typ zmluvy a trvanie zmluvy: objednávka, termín dodania máj, jún 2014
11. Obchodné podmienky: uvedené v objednávke
12. Doplňujúce doklady a informácie: doklad o oprávnení podnikať v požadovanej oblasti
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky, ak ich
obsah a rozsah sa bude odchyľovať od vyhlásených podmienok verejného obstarávania a ak
ceny v ponukách budú prevyšovať predpokladané finančné náklady.

Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to aj v prípade, že verejný obstarávateľ
neprijme ani jednu ponuku z predložených ponúk alebo zruší postup zadávania zákazky.
Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 30.6.2014

V Bánovciach nad Bebravou, dňa 28.4.2014

Marián Chovanec
primátor mesta

