
 

Obec   B A J E R O V 

Bajerov 101, 082 41 Bajerov 

 

V Ý Z V A 
ku predloženiu cenovej ponuky  

 
     podľa § 9 odsek 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

 
niektorých zákonov neskorších zmien a doplnkov, na dodanie tovaru s názvom 

 

„Športová hasičská motorová striekačka“ 
 

 
1. Verejný obstarávateľ:  

Názov: Obec Bajerov, 
Sídlo: Bajerov 101, 082 41 Bajerov 
IČO:  00 326 801 
DIČ:  2020543052 
Telefón: +421 51 7783 118, 0918 451 887  
Kontaktná osoba: Vladimír Mruz – starosta obce 
e-mail: obecbajerov@centrum.sk 
 

V súlade s § 9 ods.9 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO) Vás 

 
v y z ý v a 

 

na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky – kúpa tovaru s názvom „Športová hasičská 

motorová striekačka“ pre potreby verejného obstarávateľa. 
 
2. Opis predmetu zákazky:  
Prenosná , športová, hasičská, motorová striekačka PS 12 s úpravou na 2007 cm

3 
 - 1 kus: 

 
Požadované technické parametre :  
Motor: benzínový, zážihový, štvordobý, štvorvalec s objemom min. 2007cm

3 
s dosiahnuteľnými 

výkonovými parametrami 183-188 Nm, vyrobený z nových dielov, s dvojitým karburátorom, s 
obmedzovačom otáčok, s kovanými ojnicami, s kompletnou elektroinštaláciou, so systémom chladenia 
s Cu vložkou, s dodanou olejovou náplňou a s olejovým filtrom, so štvorzvodovým tlmičom výfuku. 
Požadovaná spojka s AWG s poistkou. Motor musí byť odskúšaný a zabehnutý min. 5hod. 
Nové čerpadlo prispôsobené výkonu motora , sacia výška minimálne 7,5m. 
 
3. CPV (spoločný slovník obstarávania):  
35110000-8 Hasičské, záchranárske a bezpečnostné vybavenie 

 
4. Komplexnosť predmetu zákazky  
Verejný obstarávateľ požaduje dodať športovú hasičskú motorovú striekačku v počte 1 kus v 
minimálnom vybavení podľa bodu 2. Opis predmetu zákazky. 

 
5. Možnosť predloženia variantných riešení:   
Predloženie variantných riešení sa neumožňuje.  
 
6. Zdroj finančných prostriedkov, platobné a obchodné podmienky.   
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu obce Bajerov. Úhrada faktúry sa bude uskutočňovať 
bezhotovostným platobným stykom v eurách (€) v lehote splatnosti do 14 dní odo dňa doručenia 
faktúry do podateľne verejného obstarávateľa. 

 
7. Predpokladaná hodnota zákazky:      
    5.717,45 EUR bez DPH.  
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Bajerov 101, 082 41 Bajerov 

 

 
8. Spôsob doručenia cenovej ponuky, lehota na predkladanie ponúk a obsah cenovej ponuky:   
Cenovú ponuku je potrebné doručiť elektronicky e-mailom na adresu: obecbajerov@centrum.sk  v 

lehote do 27.03. 2015 do 15:00 hod.  

Obsah cenovej ponuky - musí obsahovať cenovú ponuku na predmet zákazky a technické parametre 

pre určenie splnenia podmienok špecifikácie uvedenej v bode 2. Opis predmetu zákazky 

 

9. Spôsob určenia ceny  

9.1.Cena za predmet zákazky bude stanovená v eurách podľa zákona Národnej rady Slovenskej 

republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií 

Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách, v znení neskorších 

predpisov.  

9.2.Uchádzač urči cenu v ponuke v € s DPH. V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, uvedie to v 

cenovej ponuke. 

 

10. Spôsob hodnotenia cenových ponúk 

Jediným kritériom na hodnotenie ponúk je: 

„Najnižšia celková cena za predmet zákazky v € s DPH“ 

Po vyhodnotení predložených cenových ponúk verejný obstarávateľ oznámi výsledok vyhodnotenia 

ponúk všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali. 

Víťazný uchádzač bude pred objednaním tovaru a služieb vyzvaný na zaslanie kópie dokladu o 

oprávnení poskytovať služby. 

Lehota viazanosti ponúk je do 31.7.2015. 

 

15.Ďalšie informácie obstarávateľa:  
Obstarávateľ požaduje záruku na dodaný predmet zákazky v lehote minimálne 12 mesiacov od dňa 

jeho dodania a pozáručný servis. 
 
 
V Bajerove, 19.03.2015. 

 

 

 
        ................................................. 
 
        Vladimír Mruz – starosta obce 
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