Obec HRONEC
Zlievárenská ul.č. 516, 976 45 Hronec
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
v rámci prieskumu trhu uskutočňovaného pre zákazku 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“)
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:
Sídlo:
IČO:
Kontaktná osoba:
Telefón:
Elektronická pošta:

Obec Hronec
Zlievárenská ul.č. 516, 976 45 Hronec
00313483
Mgr.Jaroslava Gromusová
0486710401
sekretariat@obechronec.sk

2.Názov predmetu zákazky: zákazka na dodanie tovaru s názvom
„Nákup univerzálnej štvorkolky s radlicou“
3. Miesto dodania: Obecný úrad, Zlievárenská 516, 976 45 Hronec
4. Stručný opis zákazky :
Predmetom zákazky je zabezpečenie nákupu univerzálnej štvorkolky s radlicou pri dodržaní
nasledovných parametrov:
Motor:
kvapalinou chladený štvortaktný jednovalec, rozvod SOHC
Výkon:
14 k pri 4 500 ot./min
Dĺžka:
2 100 mm
Rázvor:
1 285 mm
Výška vozidla:
1 225 mm
naviják 3000lbs
ťažné
homologizácia pre 2 osoby
5. Spoločný slovník obstarávania (CPV)
hlavný predmet
hlavný slovník: 43210000-8
doplnkový slovník CB08-5
6. Celkové množstvo – jeden kus
7. Predpokladaná hodnota zákazky: 3 500,- Eur bez DPH
8. Lehota na dodanie predmetu zákazky : do 15.12.2014

9. Kritéria na vyhodnotenie ponúk:
Ponuka sa bude vyhodnocovať na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky
10. Cena a spôsob určenia ceny:
Cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky. Cenu
žiadame stanoviť s požadovanou špecifikáciou predmetu zákazky v zmysle bodu 4 tejto výzvy.
11. Podmienky účasti:
Uchádzač predloží cenovú ponuku na predmet zákazky, ktorý je špecifikovaný v bode 4 tejto výzvy
12. Lehota a miesto na predkladanie ponúk: 21.11.2014 do 14,00 hod. poštou alebo osobne do
podateľne Obecného úradu, Zlievárenská ul.č. 516, 976 45 Hronec
e-mailom na adresu: sekretariat@obechronec.sk
Ponuky doručené poštou alebo podané do podateľne sa predkladajú v uzavretej obálke s uvedením
obchodného mena a sídla uchádzača alebo miesta podnikania a označením
„Súťaž – N E O T V Á R A Ť“
13. Podmienky financovania - predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného
styku v lehote splatnosti faktúr
Bohuslav NEMKY
starosta obce
Vyvesené: 7.11.2014

