MESTO

PIEŠŤANY

Námestie SNP č. 3, 921 45 Piešťany

v Piešťanoch dňa
23. 11. 2012

Vybavuje : Ing. D. Vlhová
033/7765492

Vec:
Výzva na predkladanie ponúk –
prostredníctvom elektronickej aukcie

zákazka

s nízkou

hodnotou

realizovaná

Mesto Piešťany, v zastúpení primátorom mesta Ing. Remom Cicuttom, ako verejný
obstarávateľ pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou prostredníctvom elektronickej aukcie,
vyzýva dodávateľov k predkladaniu ponúk na „Nákup výpočtovej techniky 2012“.
Bližšie informácie o súťaži Vám poskytne Alex Klein 033/7765479, alex.klein@piestany.sk,
v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 16.00 hod.
Súťažné kolo sa uskutoční dňa 30. 11. 2012 o 9.00. hod., zadávacie kolo začína od 27.
11. 2012 o 9.00. hod.
Úspešný uchádzač doručí verejnému obstarávateľovi najneskôr do 3 dní po ukončení
elektronickej aukcie nasledovné doklady:
- výpis z obchodného registra resp. živnostenského registra ( výpis z obchodného registra
resp. živnostenského registra môže uchádzač nahradiť platným potvrdením Úradu verejného
obstarávania, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného
postavenia podľa § 26 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov )
- štatutárom podpísaný a opečiatkovaný výstupný protokol o účasti vo výberovom konaní
z elektronickej aukcie.
- ďalšie požadované doklady ako sú uvedené v Pozvánke v časti Kritéria a ostatné
podmienky. Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude najnižšia celková cena vrátane DPH a
vrátane dopravy tovaru na miesto určenia.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky, elektronickú
aukciu zrušiť v jej priebehu, alebo aj po ukončení, prípadne vyhlásiť ďalšie kolo.
Verejný obstarávateľ je povinný všetkým účastníkom elektronickej aukcie akékoľvek zmeny
okamžite oznámiť.
Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe
zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať námietky v zmysle zákona č.
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Ing. Remo Cicutto
primátor mesta Piešťany
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