MESTO SPIŠSKÁ STARÁ VES
Mestský úrad, Štúrova 228/109, 061 01 Spišská Stará Ves
tel.: 052/052 4180 411, fax: 052 / 4180 416
primator@spisskastaraves.sk, www.spisskastaraves.sk
č. j.: SSV-2017/0145.-MsÚ

Spišská Stará Ves, 06.03.2017

Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky na dodanie tovaru
Mesto Spišská Stará Ves, ako verejný obstarávateľ podľa § 9, ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších (ďalej len
„zákon o verejnom obstarávaní“) na verejné obstarávanie zákazky na dodanie tovaru : „Nákup
malotraktora“
Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ v zmysle § 6 ods.1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní: Mesto
Spišská Stará Ves
Sídlo:
Mestský úrad, Štúrova 228/109, 061 01 Spišská Stará Ves
Štatutárny zástupca:
Ing. Jozef Harabin, primátor mesta
IČO:
00 326 526
DIČ:
2020697283
IČ DPH:
Neplatca DPH
Tel.:
00421 (0)52/ 4180 411
Fax:
00421 (0)52/ 4180 416
E-mail:
mesto@spisskastaraves.sk
www:
www.spisskastaraves.sk
Bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa a.s.
Číslo účtu:
SK8509000000000492729470

1.

2. Predmet zákazky – opis predmetu zákazky: Realizácia procesu verejného
obstarávania za účelom výberu dodávateľa tovaru:
„Nákup malotraktora“
Opis predmetu zákazky:
Malotraktor - Rozmery traktora (mm), Dĺžka 3300, Šírka 1530, Výška 2250
Predné kolesá 600mm priemer 6-R16
Zadné kolesá 870mm priemer 9,5-R24
MALOTRAKTOR 50HP -Vykurovacia kabína
POPIS: 4x4
•
•
•
•
•
•
•

50 KONSKÝCH SÍL
4 VALEC VODOU CHLADENÝ DIESEL
HYDRAULICKÉ RIADENIE - servo
PNEU – KOLESÁ 6-R16 predné 9.5-R24 zadné
2 rýchlostný kardan otáčky 520/750
zadná hydraulika
zadný vývod na hydrauliku

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

osvetlenie, smerovky, predné a zadné svetlá
dvojčinná spojka alebo jednočinná spojka - podľa výberu
pevné blatníky
žhavič
klaksón
uzávierka
dvočinné brzdy
predné a zadné závažia
predný - čelný nakladač
PRÍSLUŠENSTVO NAVYŠE:
Pneumatiky R14-R20
dvojitý vývod na hydrauliku
vzduchové brzdy s kompresorom pre vlek
odpružená sedačka
Doba dodania pri objednávke do 80 dní
Predloženie ponuky na celý predmet obstarávania
Predloženie cenovej ponuky v slovenskom jazyku v elektronickej podobe na adresu:
primator@spisskastaraves.sk; mesto@spiskastaraves.sk

Cena:
Cena bude predložená v celkovej cene za dodanie tovaru jednotnou sumou vrátane DPH. Pri
tvorbe celkovej ceny za predmet zákazky „Nákup malotraktora„ v členení bez DPH, vrátane
DPH, resp. cena celkom u uchádzačov, ktorí nie sú platcami DPH, musí uchádzač vychádzať z
vyššie uvedeného rozsahu tovaru, ktoré bude potrebné dodať.
Požadované referencie a údaje o uchádzačovi:
- Doklad o oprávnení podnikať v predmete obstarávania – výpis z obchodného
registra bude verejný obstarávateľ požadovať len od úspešného uchádzača.
3. Predpokladaná hodnota zákazky: 13.000,00 EUR bez DPH
4. Lehota na predkladanie ponúk: 20. 03.2017 do 12,00 hod.
5. Miesto predkladania ponúk: Elektronicky na e-mailovú adresu :
sekretar@spisskastaraves.sk, mesto@spisskastarves.sk alebo osobne na adrese verejného
obstarávania
6. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena
7. Miesto a termín dodania predmetu zákazky: Spišská Stará Ves, Proces verejného
obstarávania je nevyhnutné zrealizovať a riadne ukončiť do 30.06.2017.
8. Obsah ponuky:
a) cenová ponuka
9. Jazyk ponuky: slovenský
10. Typ zmluvy: objednávka
11. Obchodné podmienky: uvedené v návrhu zmluvy
12. Doplňujúce doklady a informácie: nepožadované

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky, ak ich
obsah a rozsah sa bude odchyľovať od vyhlásených podmienok verejného obstarávania a ak
ceny v ponukách budú prevyšovať predpokladané finančné náklady.
Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to aj v prípade, že verejný obstarávateľ
neprijme ani jednu ponuku z predložených ponúk alebo zruší postup zadávania zákazky.
Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 30.05.2017.
V Spišskej Starej Vsi, dňa 06. 03. 2017

Ing. Jozef Harabin
primátor mesta

