
Výzva na predloženie cenovej ponuky
Názov zákazky: Malotraktor s vozíkom

Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov Obec Krasňany

IČO 00321401

 Zadávateľ nie je platca DPH

Adresa Krasňany 22, 013 03 Krasňany, SK

Kontaktná osoba Ing. Miroslav Bielka, +421911265410, krasnany@obeckrasnany.sk

 

Informácie o zákazke

Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.

Typ aukcie: Bez elektronickej aukcie

 Zákazka bude ukončená a vyhodnotená po uplynutí lehoty na prekladanie ponúk bez následnej
elektronickej aukcie.

Predpokladaná hodnota: neuvedené

Predpokl. obdobie
realizácie: 06/2018

Lehota na predkladanie
ponúk: do 1.6.2018 do 13:00

Spôsob predkladania ponúk:
Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:
https://www.tendernet.sk/zakazka?dU5mD9kEh-w8zU5q8uk9PT0
Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.
Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.

Anonymná zákazka: Počas plynutia lehoty na predkladanie ponúk obstarávateľ nevidí informácie o predložených
ponukách

 

Opis

Oblasť Stroje, zariadenia, nástroje, náradie

Podoblasť Poľnohospodárske stroje a príslušenstvo

Opis zákazky

Verejný obstarávateľ pri zadaní zákazky postupuje vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky v
zmysle §117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli
primerané jeho kvalite a cene.

Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.
Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované. 

Cena je vrátane dopravy do sídla verejného obstarávateľa.

Položky zákazky

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo

Malotraktor s vozíkom 1,000 ks
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https://www.tendernet.sk/zakazka?dU5mD9kEh-w8zU5q8uk9PT0
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Minimálne parametre:
- malotraktor s 4-taktovým motorom a vozíkom s nosnosťou min. 400 kg
-pohon odstredivou spojkou Ø 80 alebo 120 mm
-prevodovka DSK-317/S – 3 rýchlosti vpred + spiatočka
-šneková prevodovka
- 4 polohy uzávierky kolies
- možnosť dokúpiť príslušenstvo – radlicu na sneh, pluh atď
- sedadlo plastové
- riadidlá 
- výkon [kW]:4.8

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo

Generované 24.5.2018 o 17:59 systémom TENDERnet
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