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Vec: 
Výzva na predkladanie ponuky - zaslanie 
 

 Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie ponuky na dodanie tovaru v rámci projektu: „Ekologické 
spracovanie nekovových odpadov a biomasy“ podporovaného Národnou agentúrou pre rozvoj malého 
a stredného podnikania, zo Sektorového operačného programu priemysel a služby, kód projektu: 
11110100805, ako obstarávateľ v zmysle § 7 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ZVO) na tovar: 

 

Briketovací lis 
 

 V prílohe Vám zasielame výzvu na predkladanie ponuky a súťažné podklady k podprahovej zákazke 
v ktorom sú podľa ZVO, stanovené lehoty a podmienky verejného obstarávania. 

 
 Veríme, že sa  zúčastníte verejného obstarávania a predložíte ponuku na požadovaný predmet 
obstarávania v súlade s výzvou a súťažnými podkladmi. 

 

 
 S pozdravom   

 
 
 
 
 
 
   V Novom Meste nad Váhom, 10.10.2008 

             ---------------------------------------- 
Ing. Branislav Švehla 

                  

 

 

 
Prílohy:  Výzva k podprahovej zákazke 

 Súťažné podklady  
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Výzva na predkladanie ponuky 
         

1. Identifikácia obstarávateľa: 

Názov: ECOSON s.r.o    IČO: 34137696  
Kontaktná osoba: Ing.  Branislav Švehla DIČ:  2020381627 
S í d l o 

Obec (mesto): Nové Mesto nad Váhom PSČ: 915 01 

Ulica: Trenčianska     Číslo: 17 

Telefón: 0903 030093     Fax: 032 771 6135 

Elektronická pošta: ecoson@ecoson.sk 
     

2. Druh zákazky:    Tovar 
3. Názov zákazky: Briketovací lis 
4. Opis zákazky:    Predmetom zákazky je dodávka briketovacieho lisa. Presné parametre sú uvedené   

  v súťažných podkladoch. 
 

Kód zo slovníka CPV: 42636100-4 

5. Miesto dodania tovaru: ECOSON s.r.o., Priemyselná ulica , 915 01 Nové Mesto nad Váhom  
              

6. Rozdelenie predmetu obstarávania na časti: nie 
 

7. Možnosť predloženia variantných riešení: nie 
     

8. Trvanie zmluvy alebo lehota dodávky tovaru:  
30 dní po podpísaní zmluvy 
  

9. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých 
sa uvádzajú:  

Predmet zákazky bude financovaný z finančnej pomoci Národnej agentúry pre rozvoj malého 
a stredného podnikania Sektorového operačného programu priemysel a služby a z vlastných 
zdrojov. 

 
10. Podmienky účasti uchádzačov:                                                                                                         

          -  predloženie dokladu o oprávnení podnikať (originál alebo úradne overená kópia nie staršia, ako                    
            3  mesiace od termínu predkladania ponúk)  
 

11. Označenie, či sa vyžaduje uviesť mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných  za    
    plnenie zmluvy: nie   
  
12. Poskytovanie súťažných podkladov 

  Súťažné podklady si uchádzač môže písomne vyžiadať na adrese: 

           - adresa obstarávateľa uvedená v bode 1 

13. Súťažné podklady sa budú vydávať:                                                                          
v pracovných dňoch od: 13.10.2008 do: 27.10.2008                                                                     
v pracovnom čase od: 8,00 hod.   do: 14,00 hod. 
 

   Spôsob prevzatia súťažných podkladov:                                                                                          
    - osobné prevzatie alebo zaslanie poštovou zásielkou                                                                                  

 

 

           Úhrada za súťažné podklady:  NIE                                                                                                        
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14. Lehota na predkladanie ponúk: 14.11.2008, 10:00 hod.  
 

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: 
 

      - adresa obstarávateľa uvedená v bode 1                                                                                      
 

              Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.  
 

15. Otváranie obálok s ponukami: 14.11.2008, 13:00 hod   
Miesto otvárania obálok s ponukami:  
ECOSON s.r.o., Trenčianská 17, 915 01 Nové Mesto nad Váhom    

                                                                                                          
16. Kritériá na hodnotenie ponúk: cena 

           
17. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk:   31.12.2008    

 
18. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:   

            V prípade neposkytnutia finančnej pomoci od Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného   
            podnikania, obstarávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy.  
 

   

     
          
 
 
–––––––––––––––––––––––––––––                                                                   

Dátum: 10.10.2008                                                                       Ing. Branislav Švehla 
                               
 


