MESTO TISOVEC - Mestský úrad Tisovec Nám. Dr. V. Clementisa 1, 980 61
Tisovec

tel.č. 047/5603 803, fax 047/5603 838
www.tisovec.com; e-mail: mesto@tisovec.com

Dátum zverejnenia: 18.septembra 2013

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
(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)
Základné údaje pre poskytnutie informácie
Výzva na predkladanie ponúk
Identifikačné údaje verejného obstarávateľa/osoby podľa § 7:
Názov organizácie:
IČO:
Adresa/sídlo organizácie:
Krajina:
Kontaktné miesto:
Kontaktná osoba :
Telefón:
E-mail:

MESTO TISOVEC
00319155
Námestie Dr. V. Clementisa 1, 980 61 Tisovec
Slovenská republika
Mestský úrad Tisovec, Námestie Dr. V. Clementisa 1, 980 61 Tisovec
Ing. Danka Bálintová
+ 421 (0)902 255 661; 421 (0)47 5603803
danka.balintova@tisovec.com

Internetová adresa organizácie (URL):

www.tisovec.com

Predmet zákazky:

„DRVIČ biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu“

Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je zaobstaranie tovaru - stroja na drvenie konárov, trávy, slamy, papiera a
ostatných rastlinných zvyškov
Drvič biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO) má obsahovať
spaľovací motor s výkonom minimálne 9 kW
otáčky minimálne 3000 ot/min
hydraulický posuv
výkon m3/hod minimálne 6 hod
podvozok s minimálne jednou nápravou prispôsobenou na ťah za autom v súlade s cestnými
právnymi predpismi
priemer materiálu minimálne 100 mm
počet drviacich kladív minimálne 14 ks
počet štiepacích nožov minimálne 2 ks

hydraulický podávací valec s regulátorom rýchlosti
prevod remeňov s hydrodynamickou spojkou
vyhadzovacie potrubie v uhle 270°
ochrana proti poškodeniu (NON STRES)
Ostatné podmienky dodania tovaru
doprava do sídla obstarávateľa - v cene tovaru
zaškolenie obsluhy – v cene tovaru
- termín dodania – dva mesiace, najneskôr do 18.11.2013
zabezpečenie záručného a pozáručného servisu
v prípade poruchy diagnostika do 24 hodín od písomného nahlásenia (e-mailom)
v prípade neodstránenia poruchy do 3 dní, poskytnutie adekvátneho náhradného stroja
bezplatné 2 garančné prehliadky
-

Číselný kód pre hlavný predmet a doplňujúce predmety zákazky z Hlavného slovníka, prípadne
alfanumerický kód z Doplnkového slovníka Spoločného slovníka obstarávania (CPV):
Hlavný predmet:
Hlavný slovník: 43414000-8

Drviče

Zdroje financovania:
Sponzorské finančné prostriedky
Predpokladaná hodnota zákazky: 6 750,00 eur bez DPH
Kritérium na hodnotenie ponúk: Najnižšia cena s DPH.
V prípade zhody cien, bude rozhodovať kratšia vzdialenosť verejného obstarávateľa (miesta dodania
tovaru) a potenciálneho dodávateľa na záručný a pozáručný servis.
Obsah ponuky:
1. Cenová ponuka nacenená v súlade s prílohou č. 1 tejto výzvy, s uvedením vzdialenosti
uchádzača (počet km) k miestu dodania tovaru.
2. Doklad o oprávnení dodávať tovar (postačujúce: informatívny výpis aj z verejného portálu,

alebo kópia uvedeného dokladu).
Lehota a podmienky na predloženie cenovej ponuky:
Lehota na predloženie cenovej ponuky uplynie dňa: 25.09.2013 do 15:00 hod
Druh zákazky/typ zmluvy:
Výsledkom postupu vo verejnom obstarávaní bude zmluva o poskytnutí tovaru (kúpna zmluva)
uzatvorená podľa Obchodného zákonníka v platnom znení.
Lehota trvania zmluvy: 2 mesiace, najneskôr do 18.11.2013
Ponuku spolu s prílohami je potrebné doručiť osobne alebo poštou na adresu sídla osoby podľa
§ 7 alebo elektronicky na e-mailovú adresu: danka.balintova@tisovec.com
Kontaktná osoba: Ing. Danka Bálintová, telefón. Kontakt: + 421 (0)902 255 661; + 421 (0)47 5603803
S pozdravom

Ing. Peter Mináč
primátor mesta Tisovec
Príloha č. 1:

Cenová ponuka

č.p.
1.

položka
DRVIČ BRKO

mj

počet mj

celok

1

cena/mj

suma bez DPH
€

€

Suma s DPH
€

Spolu
⃰uviesť počet kilometrov (vzdialenosť uchádzač a miesto dodania tovaru)
Platca DPH: áno – nie
Ak oslovený nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť ako súčasť tohto návrhu.

V.......................................dňa.............2013

–––––––––––––––––––––––––––––––––––meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu
uchádzača

poznámka⃰

