MRAZIARNE a.s. Sládkovičovo, Košútska 1342,
925 21 Sládkovičovo, IČO: 31 411 622

Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky na určenie predpokladanej hodnoty zákazky
v mene žiadateľa / vyhlasovateľa, Vás v rámci prieskumu trhu žiadam o predloženie cenovej ponuky
na určenie predpokladanej hodnoty zákazky k zákazke:
-

Časť A.) Strojné zariadenia na spracovanie a balenie a distribúciu mraziarenských výrobkov;
Časť B.) Kompresorové jednotky s plynulou reguláciou sacieho výkon zmenou otáčok a Meranie
a regulácie tlaku / Meranie a regulácie teploty.

IDENTIFIKÁCIA Žiadateľa:
Názov organizácie:
MRAZIARNE a.s. Sládkovičovo
Sídlo organizácie:
Košútska 1342, 925 21 Sládkovičovo
Identifikačné číslo:
31 411 622
Kontaktná osoba žiadateľa určená pre styk s uchádzačmi: Mgr. Ivana Vavríková
Tel: 0907 721 039
E-mail: vavrikova@mraziarne-sl.sk
Opis predmetu zákazky:
Predmetom prieskumu trhu je cenová ponuka na obstaranie zariadenia / logický celok:
-

Časť A.) Strojné zariadenia na spracovanie a balenie a distribúciu mraziarenských výrobkov;
Časť B.) Kompresorové jednotky s plynulou reguláciou sacieho výkon zmenou otáčok a Meranie
a regulácie tlaku / Meranie a regulácie teploty.

Spôsob podania / doručenia / vypracovania cenovej ponuky:
Navrhovateľ / uchádzač predloží cenovú ponuku podľa vzoru, ktorý tvorí Prílohu č. 1a tohto emailu:
Opis predmetu zákazky a Prílohu č. 2 návrh na cenovú ponuku.
Navrhovateľ / uchádzač predkladá vyplnenú Prílohu č. 1a, kde určí konkrétne parametre ponúkaného
zariadenia, pričom vypĺňa:
- Parametre (hodnoty) ponúkanej technológie,
- Miesto a dátum vyhotovenia ponuky,
- Obchodné meno navrhovateľa, sídlo navrhovateľa / uchádzača, dátum predloženia cenovej ponuky,
štatutára spoločnosti, meno kontaktnej osoby.
Navrhovateľ / uchádzač cenovej ponuky v rámci Prílohy č. 1a vyplní časť materiálu zvýraznenú modrým
podkladom.
Navrhovateľ / uchádzač cenovej ponuky zároveň predkladá cenovú ponuku, ktorá môže byť na časť
zákazky, alebo na celú zákazku (t.j. na 1 zariadenie, na niekoľko súčastí zariadenia, alebo na všetky
zariadenia logického celku), teda na položky uvedené v Prílohe č. 2, na ktoré predkladá ponuku,
pričom vypĺňa:

- identifikačné údaje navrhovateľa / uchádzača,
- názov výrobcu ponúkanej technológie,
- typové označenie ponúkanej technológie,
- jednotková cena v EUR bez DPH,
- miesto a dátum vyhotovenia ponuky,
- meno osoby, ktorá vyhotovila cenovú ponuku navrhovateľa / uchádzača,
- podpis a pečiatku oprávnenej osoby navrhovateľa / uchádzača cenovej ponuky,
- potvrdenie dodávateľa, resp. výrobcu, že ním vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám
obvyklým v danom mieste a čase.

Lehota na predkladanie ponúk:

08.04. 2022 do 16.00

Navrhovateľ / uchádzač predloží ponuku v uzavretom označenom obale:
- pomocou softvéru na elektronizáciu verejného obstarávania JOSEPHINE; prostredníctvom webového
sídla https://josephine.proebiz.com/sk/promoter/register/CbW3bbUhEb
A to v lehote na predloženie ponúk, pričom rozhodujúci je termín doručenia ponuky žiadateľovi na
kontaktnú adresu.
Na obale ponuky musia byť uvedené nasledujúce údaje:
1. Adresa miesta predkladania ponúk,
2. Adresa uchádzača,
3. Označenie „Prieskum trhu – prístrojové vybavenie - MRAZIARNE a.s. Sládkovičovo“
(v prípade zaslania cenovej ponuky pomocou softvéru na elektronizáciu verejného obstarávania
JOSEPHINE;
prostredníctvom
webového
sídla
https://josephine.proebiz.com/sk/promoter/register/CbW3bbUhEb navrhovateľ / uchádzač uvedie
ako predmet emailu: “ Prieskum trhu – prístrojové vybavenie - MRAZIARNE a.s. Sládkovičovo“)
Všeobecné upozornenie:
Prieskum trhu slúži žiadateľovi / vyhlasovateľovi len na informatívne účely a nevedie k uzatvoreniu
odberateľsko - dodávateľského vzťahu.
V Sládkovičove dňa 25.03.2022

Prílohy: Príloha č. 1a Opis predmetu zákazky
Príloha č. 2 návrh na cenovú ponuku

