Oddelenie majetkové

Na zverejnenie

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
1762/2014/MO
4969/2014

Vybavuje/
Olajošová/055/7883261

Košice
09.04.2014

VEC: Informácia o zadávaní zákazky
(podľa § 9 ods 9 zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení zmien a doplnkov.)

Mestská časť Košice – Západ plánuje obstarať/realizovať
Predmet zákazky:
Cartridge do laserových a atramentových tlačiarní
V prípade, ak ste dodávateľom definovaného predmetu zákazky a je z Vašej strany záujem predložiť
ponuku je možné z Vašej strany takto urobiť podľa nižšie uvedených pokynov:
1./
Bližšia špecifikácia predmetu zákazky:
Q5949A 1 ks- repas
Q2612A 1 ks- repas

CE285A 1 ks - repas
Q7551X 1 ks -repas

Q7551A 1 ks- repas
OKI B600,6250 1 ks -repas

2./
Obhliadka predmetu obstarávania:
Obhliadka predmetu obstarávania nie je potrebná a to vzhľadom na jeho charakter.
3./
Obsah ponuky:
- Ponúkaná cena s DPH (v prípade ak dodávateľ nie je platca DPH uvedie cenu celkom).
- Doklad o oprávnení podnikať originál alebo overená kópia.

2

4./
Stanovenie ceny za predmet obstarávania
Cena za predmet obstarávania musí zahŕňať všetky náklady spojené s obstarávaním, balením,
expedovaním, dopravou do miesta určenia a pod.
Cenu žiadame stanoviť v štruktúre:
 Názov položky
 Merná jednotka
 Množstvo
 Jednotková cena
 Cena spolu s bez DPH
 Cena spolu s DPH
V prípade ak dodávateľ nie je platcom DPH uvedie túto informáciu v ponuke a predloží cenu celkom.
5./
Informácie o ponúkanej cene na celý predmet obstarávania žiadame predložiť do: 17.04.2014
do 12.00 hod.
6./
Adresa predloženia cenovej ponuky:
Miestny úrad Mestskej časti Košice – Západ
Trieda SNP 39
040 11 Košice
Kancelária starostu - sekretariát 1. poschodie
7./
Spôsob predloženia cenovej ponuky:
V uzatvorenej obálke s označením cenová ponuka „CARTRIDGE“ neotvárať.
8./
Ďalšie informácie:
Dátum dodania predmetu obstarania: 25.04.2014.
Informácia bola v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení zmien a doplnkov
zverejnená dňa: 11.04.2014

Ing. Richard Dlhý
prednosta MÚ
v.r.

