MESTSKÁ ČASŤ BRA TISLA VA DEVÍNSKA NOVÁ VES
Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava

Vyb. Ing. Floreková
Bratislava 30.01.2014
Dodanie tovaru - malý nákladný automobil-prieskum trhu
Zadávanie zákazky §9 ods. 9 zákona 25/2006Z.z. v znení neskorších predpisov s finančným
limitom pod 20 000,-€
V záujme získania prehľadu o cenách tovarov Vás Mestská časť Devínska Nová Ves
vyzýva na predloženie ponuky súvisiacej s dodaním tovaru súvisiacim s kúpu malého
nákladného automobilu.
Prieskum trhu vykonávame výlučne pre potreby mestskej časti, slúži pre výber
najvhodnejšieho dodávateľa uvedeného predmetu obstarávania. Údaje uvedené
v predložených ponukách nebudú poskytnuté tretím osobám.
V prípade, že akceptujete našu výzvu, spracujte Vašu odpoveď podľa požiadaviek
uvedených v tejto výzve.
Požiadavkv na spracovanie ponukv:
Predmet zákazky : Malý nákladný automobil- kategórie Nl
CPV: 34137000-6
Technický popis - požadované parametre technické požiadavky:
• Nové alebo používané vozidlo -max. rok výroby: 2007
• max. počet km: 30 000 km
• max. celková lm1otnosť do 3 500 kg (kategória Nl)
• legislatívne povolená nosnosť mín.: l 800 kg
• dieslový motor, vodou chladený
• mín. výkon motora: 70 kW
• max. šírka vozidla: l 600 1mn
• oceľová korba- trojstram1ý sklápač
• mín. dÍžka ložnej plochy: 2 300 1mn
• upínacia doska- zdvíhacia z kabíny pre čelné nosenie nadstavby (radlica)
• predný hydraulický okruh pre pretáčanie radlice
V ponuke uveďte:
l. cenu v
vrátane DPH

členení-

cena v eurách bez DPH, samostatne DPH a cena celkom

2. termin dodania tovaru
3. technické údaje o vozidle (podľa požiadaviek uvedených v tejto výzve)
a priložte fotografie automobilu a stavu tachometra, žiadame uviesť VIN kód.
TEL.: 02/60201438

FAX :02/60201420

e~mail:valeria.florekova@mudnv.sk.

Ponuku spracovanú v zmys le našich požiadaviek doručte osobne alebo poštou do
11.02.2014 do 12,00 hod. v uzatvorenej obálke označenej heslom Sút'až "malé nákladné
auto"- neotvárať s uvedením adresy odosielateľa na adresu: Miestny úrad Devínska Nová
Ves, Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava.
Lehotu viazanosti ponúk stanovujeme do 15.3.2014.

Vyhradzujeme si právo nevybrať ani jednu z predložených ponúk v prípade, ak sa
stanú neprijateľnými z dôvodu prekročenia fmančných možností MČ DNV.
Zmluva s úspešným uchádzačom bude zverejnená na webovom sídle obstarávateľa
v zmysle zákona 546/20 11 Z.z., uchádzač, ktorý predloží ponuku zároveň dáva súhlas so
zverejnením zmluvy. Pred podpísaním zmluvy/objednávky úspešný uchádzač predloží
originál technického preukazu.
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