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Vec: Výzva na predkladanie ponúk
dovoľujeme si Vás osloviť s požiadavkou na zaslanie Vašej súťažnej ponuky na zákazku zadávanú
v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení na predmet zákazky
s pracovným opisom budúceho znenia:

“ Veľkokapacitné kontajnery na vývoz TKO“ ,
výber dodá vateľa tovaru pre výrobu veľkokapacitných kontajnerov s technickou originalitou riešenia
pre pomery ich účelovosti na zber komunálneho odpadu, cieľom technického riešenia zvýšenie mobilitnej
prístupnosti nákladky/výkladky a zamedzenie prístupu nepovolaným osobám do zberných nádob. Zadávaná
zákazky je má charakter montážno-konštrukčný charakter.
Zhotovenie kontajnera sa požaduje podľa technického opisu ako jedinečný výrobok v originálnom
vyhotovení pre určené miesto jeho osadenia. Typová rada kontajnera ni je opakovaný výrobok a nie je bežne
dostupným tovarom na trhu. Konštrukčné vyhotovenie je rozmerovo obmedzené na manipuláciu pre
nadstavbu ramenového nakladača modelovej rady RNR 12 V. Predmetom zákazky je výroba -kúpa 12 ks
kontajnerov s dodávkou v priebehu 6 mesiacov so splatnosťou každého kusu jednotlivo alebo v skupine
dodávky – podľa požiadavky a potreby Technických služieb mesta Sečovce. Kontaktná osoba p. Ján
Pauloučák, vedúci TS mesta Sečovce. (Tel. kontakt: 0918995532)
Zverejnenie zákazky:: https://www.secovce.sk/verejne-obstaravanie
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Pre zostavenie ponuky uchádzačom je rozhodujúca
technická dokumentácia návrhu riešenia alebo fotografia existujúceho modelu s možnosťou
obhliadky/sprístupnenia požadovaného modelu veľkoobjemového kontajnera. Cenu diela je potrebné
uviesť v Eur s DPH.
Kritériom vyhodnotenia úspešnej ponuky je najnižšia cena v Eur s DPH. Predpokladaná hodnota
zákazky je PHZ = 18.960,00 eur bez DPH. Dodávka môže/musí byť prevzatá v dvoch etapách:
1. etapa preberania a platenia max. 6 ks zhotovených kontajnerov
2. etapa preberania a platenia max 6 ks zhotovených kontajnerov po odskúšaní funkcionality prvej
dodanej skupiny kontajnerov a potvrdení pokračovania vo výrobe toho istého typu alebo zmeny
konštrukčného riešenia po zistení nedostatkov, ak je relevantné.
Pri predložení ponuky je potrebné pridržiavať sa pokynov verejného obstarávateľa, dodržať pokyny
a vyplniť predprípravené formuláre v uvedenom formálnom aj obsahovom znení z dôvodu rovnakej
náročnosti prípravy ponuky pre všetkých záujemcov a možnosti porovnania ponúk.
Súťažný návrh uchádzača, prosíme doručiť na vyššie uvedenú adresu vyhlasovateľa v zmysle pokynov
zverejnenej výzvy do 23.03.2018 do 12:00 hod.. Akceptované budú cenové ponuky vyhotovené písomne
a doručené na adresu vyhlasovateľa súťaže. Kontaktná osoba: Ing. Milan Filip, tel.: 0918 993 095, e-mail:
milan.filip@secovce.sk Otázky súvisiace s vysvetlením je možné zasielať, e-mailom na uvedenú adresu
v lehote do 20.03.2018.
S pozdravom
...........................
Schválil: MVDr. Jozef Gamrát
primátor mesta
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