OBEC KÚTY

Vybavuje: Ing. Holúbekl034699917

V Kútoch 13.9.2013

Zadanie zákazky

Spôsob vykonania prieskumu trhu: Písomný prieskum trhu
Predmet zákazky: "Traktorová kosačka"
V zmysle zákona č. 95/2013 Z. z., ktorým sa mení a doplňa zákon Č. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 9 ods. 9 verejný
obstarávateľ Obecný úrad, Nám. Radlinského 981, 908 Ol Kúty zadáva zákazku na dodanie
tovaru "Traktorová kosačka"
V prípade, že máte záujem sa verejného obstarávania zúčastniť, zašlite svoju cenovú
ponuku podľa nasledovného zadania.
Podrobný opis predmetu zákazky:
Záhradná traktorová kosačka na kosenie rozsiahlejších trávnatých plôch.
Technické parametre:
Výkon min
Prevodovka
Záber min
Tempomat
Počet nožov
Výška kosenia minimálne v rozmedzí
Systém zberu
Objem koša minimálne
Signalizácia plného koša
Mulčovanie
Štartovanie
Svetlá
Nastaviteľné sedadlo
Zadný záves pre pripojenie ťahaného príslušenstva
Rám na pripojenie snehovej radlice
Záručná doba

18HP
hydrostatická
100em
áno
2ks
3,0 - 9,0 em
vákuový
250 I
áno
áno
elektrické
áno
áno
áno
áno
min. 5 rokov

Dovoz na miesto určenia, uvedenie do prevádzky

bezplatne

Kritérium hodnotenia: - najnižšia cena
Hodnotiaca tabuľka:
Predmet zákazky

m.j.

Traktorová kosačka

ks

Cena v bez
DPH

množstvo

é

Cena v€ s DPH

l

Predpokladaná cena za celý predmet zákazky: 2 600,- eur bez DPH.
Miesto dodávky: Obecný úrad Kúty
Termín plnenia predmetu zákazky: 15.10.2013
K cenovej ponuke musí uchádzač priložiť:
a) Doklad o oprávnení podnikať alebo živnostenské oprávnenie alebo doklad o zapísaní
v profesijnom zozname vedenom profesijnou organizáciou (Úradom pre verejné
obstarávanie) .
b) Uchádzač v cenovej ponuke uvedie:
názov firmy, adresu, kontaktnú osobu,
telefórune číslo,
faxové číslo,
elektronickú adresu
IČO
Zdroj finančných
prostriedkov:
Predmet zákazky obstarávania
bude financovaný
z kapitálových prostriedkov, bezhotovostným stykom po prevzatí predmetu zákazky. Platba
za uskutočnenie predmetu zákazky sa bude realizovať v eurách. Preddavok obstarávateľ
neposkytuje. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od jej doručenia.
Spôsob vzniku záväzku: objednávka
Cenovú ponuku zašlite poštou alebo doručte osobne na 'adresu: Obecný úrad, Nám.
Radlinského 981,908 01 Kúty, v termíne do 27.9.2013, do 11,00 hod. Obálku označte
heslom" Traktorová kosačka" a slovom "neotvárat'" .
Vyhodnotenie prieskumu trhu sa uskutoční dňa: 27.9.2013

Ing: Branislav Vávra
starosta obce
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