Výzva na predloženie cenovej ponuky (zákazka s nízkou hodnotou) :
„Univerzálne kosačkové rameno“
Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Správa mestskej zelene v Košiciach
Sídlo : Rastislavova 79, 040 01 Košice
IČO : 17078202
DIČ : SK 2021157556
e-mail : smsz@kosice.sk
Vyzývame Vás k predloženiu cenovej ponuky - zákazka s nízkou hodnotou – nákup tovaru:
„Univerzálne kosačkové rameno“.
Spôsob určenia ceny :
Podkladom k vypracovaniu cenových ponúk sú technické parametre a to :
- montáž do zadného trojbodového závesu s predsunutím nástroja do výhľadu obsluhy,
- kosačkové rameno určené pre traktory s minimálnou pohotovostnou hmotnosťou
3 000 kg a viac,
- žacia hlava so záberom 1 200 mm s možnosťou pohybu rotora obidvoma smermi
s pracovnou stranou vpravo,
- hydraulický pohon rozvádzačom pre pohon hydraulického systému zadným
vývodovým hriadeľom traktora pri 540 ot/min.,
- vyloženie ramena kosačky 6 m od stredu traktora,
- pohon hlavy z boku klinovým ozubeným remeňom,
- rozvádzač plne proporcionálny, vrátane plávajúcej polohy a joysticku,
- zadný rám s výstražným osvetlením.
Kritéria na hodnotenie cenových ponúk:
1)
2)

celková cena zákazky bez DPH
celková cena zákazky s DPH

K cenovej ponuke žiadame predložiť :

Doklad o oprávnení podnikať t.j. aktuálny výpis z obchodného registra alebo výpis zo
živnostenského registra (originál alebo úradne overená kópia) nie starší ako 3 mesiace,
resp. overený doklad o zapísaní do zoznamu podnikateľov

Cenový návrh

Návrh kúpnej zmluvy
Cenovú ponuku žiadame spracovať a doručiť na adresu verejného obstarávateľa
v termíne do 18.04.2011 do 12,00 hod., v uzatvorenej obálke s označením :
neotvárať „Univerzálne kosačkové rameno “ - zákazka s nízkou hodnotou.
Ak cenová ponuka nebude obsahovať požadované doklady uvedené v tejto výzve,
uchádzač bude zo súťaže vylúčený.
Kontaktné osoby verejného obstarávateľa:
Ing. Ľudmila Luxová – sam. odb. referent
telefón : 055/62 214 00 kl. 43
e-mail : luxovasmsz@kosice.sk
JUDr. Eva Dajčárová – ved. OaPÚ
telefón : 055/62 214 00 kl. 45
e-mail : dajcarovasmsz@kosice.sk

p. Rudol Kmec – ved. DMS
mobil : 0903 906 841

