VÝZVA
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 na dodanie tovaru s názvom
“Materiál, prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie“.
1. Identifikácia obstarávateľa
Názov: Obec Spišský Hrhov
Sídlo: SNP 10, 053 02 Spišský Hrhov
IČO: 00329592
Telefón: 053/4592 238, Fax: 053/4592 238
Stránkové hodiny: pondelok, streda, štvrtok od 8:00 – 12:00, 12:30 – 15:00
Kontaktná osoba: PhDr. Vladimír Ledecký, e-mail: spissky.hrhov@vmnet.sk
Mgr. Lívia Vagnerová, e-mail: vagnerova@spisskyhrhov.sk
2. Typ zmluvy: Zmluva.
3. Miesto dodania predmetu: Obec Spišský Hrhov.
4. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: Predmetom zákazky je profesionálna
technika a náradie:
- priemyselný vysávač 1 ks– príkon 1 200 W, objem nádoby 35l, objemový prietok 74l, (383,30 €
bez DPH)
- miešačka 1 ks – príkon 500 W, objem 140 l, napájanie 230 V, (366,70€ bez DPH)
- uhlová brúska 2 ks – príkon 1 600W – 2 200W, prídavná rukoväť, priemer kotúča 150-230mm
(116,80 € bez DPH 1ks, 233,60 2ks bez DPH)
- dvojkotúčová brúska 1ks – príkon 500 W, plus prídavné svetlo, (96,80 € bez DPH)
- laserový merač vzdialenosti 1ks – vzdialenosť merania 80m, presnosť merania 2mm, čas
merania max. 5 s., (166,00 € bez DPH)
- fréza na drážku plochých čapov 1 ks– výkon 670 W, hĺbka rezu 22mm, otáčky 9 000 min-1,
( 180,00 € bez DPH)
- horná fréza + sada stopková priemer 12mm 1 ks – príkon 1 600W, max. zdvih 76mm,
otáčky10 000-25 000 min-1, (399,70 € bez DPH)
- vŕtacie kladivo 1 ks – výmena skľučovadla SDS + na rýchloupínacie na valcové stopky, príkon
800W, (226,60 € bez DPH)
- vŕtacie kladivo 1 ks – príkon 1 700 W, max. energia jednotlivého úderu 27 J, krútiaci moment
min. 120 Nw, (785,00 € bez DPH)
- ručná rezačka dlažby 1 ks – dĺžka rezu 70 cm, lámacia sila 600 kg, (353,00 € bez DPH)
- brúska na sadrokartón 1 ks – príkon 700W, priemer kotúča 225 mm, žirafa,(252,40 € bez DPH)
- elektrocentrála1 ks – príkon dlhodobý – 5kW pri 400V, 3kW pri 230V, obsah nádrže na 8 hod.,
(957,80 € bez DPH)
- dlato sada na drevo 1 ks– 8,12,14,20 mm, (77,50 € bez DPH)
- sťahovaky na drevo dĺžka 2 m – 4 ks, (1 ks 66,65 € bez DPH, 266,60 € bez DPH,)
- stroj na brúsenie pílových kotúčov 1ks – min. priemer 250 mm, max. priemer 1 200m, výška
zuba 35 mm, max. rozostúp zubov 60 mm, ( 1 070,00 € bez DPH)
- mechanické vibračné kladivo 1ks – počet úderov za min. 600, hutniaca sila 11kW, ( 1 977,00 €
bez DPH)
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5. Predpokladaná hodnota zákazky: 7 792,00 € bez DPH.
6. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: nie je možnosť rozdelenia cenovej ponuky.
7. Variantné riešenie: nepripúšťa sa.
8. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: 31. 5. 2014.
9. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk: Cenovú ponuku predložiť do
15.4.2014 do 12:00 hod. Doručenie cenovej ponuky je možné poštou na adrese uvedenej v bode
1 tejto výzvy alebo osobne na tej istej adrese v obálke s označením „Neotvárať“ a názvom
zákazky “Materiál, prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie“. Ponuky
sa predkladajú v slovenskom jazyku a v €. Ak je uchádzač platcom DPH je potrebné uviesť cenu
s DPH a cenu bez DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť v ponuke.
10. Lehota viazanosti ponúk: 31.5.2014
11. Podmienky financovania: Predávajúcemu sa neposkytne žiadny preddavok. Predmet
zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúr
7 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia.
12. Podmienky účasti: doklad o oprávnení dodávať predmet zákazky (kópia).
13. Kritéria na hodnotenie ponúk: - najnižšia cena, cena s DPH.

Spišský Hrhov 3. 4. 2014

...................................................
PhDr. Vladimír Ledecký
starosta obce
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