
objednávkový formulár

Názov:

Kl'účové slová

CPV:

Druh/y:

Položka č.ĺ: Bio miešađ a sekacĺ voz

Dokum entácia zákazky č. z2021 2007 8

l. Všeobecná špecifikácia predmefu zákazky

Bio miešací a sekací voz na bioodpad

sekací voz

34390000-7 - Príslušenstvo ťahačov/traktoĺov; 60000000-8 - Dopravné sluŽby (bez prepravy
odpadu)
Tovar; SluŽba

ll. Funkčná a technická špecifikácia predmetu zÁ?azky

parkovacia bĺzda a osvetlenie na premávku na komunikáciách

homokinetický kibový hriadeľ

odstavná noha

elektrické ovládanie funkcií stroja z kabĺny traktora

nakladacie rameno

nezávislý hydraulický systém

dvere vane s hydraulickým otváranĺm

nastaviteľné a vymeniteľné protiostria

šneky s bezpečnostnými skrutkami

prevodouý systém

zosilnené dno vane

reverz šnekov

miešací systém

2 spodné horizontálne šneky

Teđnld<á vlasütosü

diŽka nakladacieho ramena

ľavostranný hydraulicky ovládaný dopravník s rozmermi

lopatkové protiostria po celej diŽke vane

spracovanie drevnej hmoty s priemerom

miešacie šneky

hviezdicové noŽe závitoviek s priemerom

hrÚbka spodných závitoviek

poŽadovaný výkon tľaktora

objem

počet

Teńnld<ó vlasürosü

rezací a miešací stroj pre biologicky rozloŽiteľný odpad

Funkda

ano

ano

ano

ano

otočný 360 stpňový systém so sedačkou, drapákom a
rotátorom

ano

ano

ano

ano

reťazový

ocel Hardox min 30mm

ano

s jednosmerným otáčaním všetkých 4 šnekov

min D500, ocel Hardox

Hodnota /ďarabÍküka

m

mm

mm

cm

ks

mm

mm

kone

m3

ks

Jednotka

4,3

700x2000

't5

18

90

15

Mlnimum

100

Maximum

2

I
1

Presne
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Názov

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov'

Záruka je min' 24 mesiacov alebo 2000 motohodín Nástup na servisný zásah v ĺámci záručnej doby - do 48 hodín od nahlásenia
poruchy

PoŽadovaný termín dodania je do 31 .12.2021

Podkladom pre faKuráciu je dodací list potrdený objednávateľom o prevzatí skutočného mnoŽstva predmetu zmluvy. Splatnosť
faktúry je 60 dní od doručenia

PoŽaduje sa predloŽiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujÚcĺch splnenie minimálnych
poŽadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacenených uj'robkov do 5
pracovných dní od Účinnosti Zmluvy, ak neboli poŽadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predloŽení ponuky

PoŽaduje sa predloŽiť vlastný návrh na plnenie pľedmetu zmluvy do 7 dní od uzavretia zmluvy, ak nebol poŽadovaný ako vlastný
návrh plnenia zákazky pri pred|oŽení ponuky

Nový', doposiaľ nepouŽitý tovar

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EU, tento
Dodávateľ nebude pri plneníZmluvy faKuĺovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musĺ uviesť príslušnú sadzbu a výšku
DPH podľa zákona č.22212004Z'z. a cenu vrátane DPH. objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a V tomto prípade je/bude
registrovaný pľe DPH podľa $ 7 zákona č,' 22212004 Z'z' a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona ć. 22212004 Z.z..

Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Názov

Upĺevlenle

homologizácia na premávku po pozemných komunikáciách ano

lll. osobitné požiadavlĺy na plnenie

lV' Zmluvné podmienĘ

4.1 Miesto plnenia zmluvy:

Štát:

Kraj:

Okres:

Obec:

Slovenská republika

Bratislavský

Malacky

Lozorno

4.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

Čas / lehota plnenia 04.11.2021 08:37:00 - 31 .12.2021 00:00:00
zmluvy:

4.3 Dodávané množstvo/rozsah zmluvného plnenia

Jednotka: ks

PoŽadovanémnoŽstvo: 1'0000

4.4 Maximálna uýška zdrojov (objednávateľ disponuje objemom max. 85600,000 EUR bez DPH)

4.5 Druh Všeobecných zmluvných podmienok:

Kúpna zmluva

4.6 Druh financovania:

Zákazka nie je financovaná zo zdrojov EÚ
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4'7 Druh osobitných ustanovení oPET:

Neuplatňuje sa

4.8 PoŽadovaný vlastný návrh plnenia: áno

Bližšie inštrukcie k poŽadovanému vlastnému návrhu plnenia:

Yyžaduje sa predloŽiť presnú technickú špecifikáciu a cenifikáty podľa opisu zákazky do 1 5 dní od skončenia súťaŽe

V. lGtéÍia ponuky

Kritériom určujúcim poradie dodávateľov je celková cena predmetuzákazky:

Hodnotiace kritérium: Cena bez DPH

Váha: 100

V]. Stanovenie lehoty na predldadanie ponúk

Dátum a čas vyhlásenĺa:.20.10.202'| 16:47:58

Lehota na predkladanie ponúk elektronického trhoviska: 03.1 '| .2021 13:00:00

Začiatok elektronickej aukcie:

Plánované trvanie aukcie:

lnterval predlŽovania konca aukcie:

Vll. ýfła na účaď v elekronickej aukcii

03.11.202'1 13:15:00

20

2
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