CHARTIKANO občianske združenie
Krížna 247/8, 900 42 Dunajská Lužná

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 (zákon)

I. Názov, adresa a kontaktné miesto verejného obstarávateľa
Názov: CHARTIKANO, občianske združenie
Adresa: Krížna 247/8, 900 42 Dunajská Lužná
Krajina: Slovenská republika
Internetová adresa organizácie (URL): www.chartikano.sk
Kontaktná osoba: Róbert Rigó
Telefón: +421- 903 828 747
E-mail: chartikano@gmail.com

II. Názov zákazky:
„Prenájom kováčskej dielne so zariadením, prenájom kováčskeho buchara pre účely realizácie
projektu 12. Európske Rómske kováčske sympózium“
Druh zákazky: (zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona)
Spoločný slovník obstarávania (CPV):
70220000-9 Prenájom alebo lízing neobytných nehnuteľností
42634000-9 Kováčske stroje
43840000-3 Kováčske zariadenia
Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
Požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky.
Hlavné miesto poskytovania služieb:
Obec Dunajská Lužná
Termín plnenia zákazky: od 13. 06. 2015 do 20. 06. 2015

Stručný opis zákazky:
Pre potreby implementácie projektu „12. Európske Rómske kováčske sympózium“ potrebuje
CHARTIKANO, občianske združenie zabezpečiť:

Špecifikácia

Doba prenájmu

Prenájom kováčskej dielne so zariadením – kováčska
dielňa vrátane strojov, zariadenia a energie za účelom
výroby spoločného kováčskeho diela pri príležitosti
konania 12. Európskeho Rómskeho kováčskeho sympózia.
Kováčska dielňa musí byť vybavená nasledovnými strojmi
a zariadeniami:
kováčskou vyhňou – elektrickou
kováčskou nákovou z kujnej zliatiny
kováčskymi kladivami - ťažké 1 až 2,5 kilogramu
od 13. 06. 2015
kováčskymi kliešťami
do 19. 06. 2015
ručnou elektrickou uhlovou brúskou
kováčskym zverákom
zápustkami - prípravky z kujnej zliatiny s vytvarovanou
priehlbinou
rovnacou doskou
prebíjacou doskou
klincovnicou
kováčskymi sekáčmi
Prenájom kováčskeho buchara – Kováčsky buchar strojové kladivo na tvarovanie kovov. Kováčsky buchar
od 19. 06. 2015
bude potrebný počas verejnej prezentácie kováčskeho
do 20. 06. 2015
remesla pri príležitosti konania 12. Európskeho Rómskeho
kováčskeho sympózia.

Hodnota
zákazky s DPH

3 500,00 eur

III. Predpokladaná hodnota zákazky:
Predpokladaná hodnota zákazky je 3 500,00 EUR s DPH za celý predmet zákazky.
IV. Administratívne informácie
Komunikácia:
Oznámenie, odovzdávanie podkladov a dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom
a záujemcami/uchádzačmi bude uskutočňované výhradne prostredníctvom elektronickej komunikácie
– emailom.
Lehota na predkladanie ponúk:
Od 05. 06. 2015
Do 10. 06. 2015 do 16:00 hod.
Spôsob predkladania ponúk: Formou elektronickej komunikácie na email chartikano@gmail.com
Prípadne poštou na adresu občianskeho združenia (v uzatvorenej obálke).
V. Podmienky účasti
Doklad ( čestné prehlásenie) preukazujúce vlastníctvo predmetu zákazky.
VI. Kritériá vyhodnotenia ponúk
Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Kritérium na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena s DPH za celý predmet zákazky.

VII. Podmienky týkajúce sa zmluvy
Výsledkom verejného obstarávania bude uzatvorenie zmlúv o nájme.
VIII: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Preddavok ani zálohová platba sa neposkytuje.
V Dunajskej Lužnej, dňa 01. 06. 2015

