Mesto Michalovce
Mestský úrad
Námestie osloboditeľov 30
071 01 Michalovce
IČO: 00325490
DIČ: 2020739039

VÝZVA
zákazka podľa §9 ods. 9 zákona 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov na dodanie tovarov
Predmet zákazky: Plastové kontajnery 1100l na separovaný zber plastov, papiera a tetrapakov
_________________________________________________________________________________
Identifikácia verejného obstarávateľa:
Štatutárny orgán:
Viliam Zahorčák, primátor mesta
00325 490
IČO:
Adresa organizácie:
Mestský úrad Michalovce, Námestie osloboditeľov 30, 071 01
Michalovce
Internetová adresa
organizácie:
www.michalovce.sk;
Kontaktná osoba:
Ing. Pavol Fecák
E‐mail:
pavol.fecak@msumi.sk
Telefón:
056 / 68 64 171, 0918 876 604
Fax:
056 / 6443520
Typ zmluvy: Na základe objednávky.
Miesto dodania predmetu zákazky: TaZS mesta Michalovce, Partizánska 55, Michalovce
Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: Plastové kontajnery 1100 l s úpravou veka na zber
separovaného odpadu, oblé veko, všetky kolieska otočné, dve brzdené, rezistentné proti chemickým
a biologickým vplyvom, farebne stále. 15 ks vo farbe žltej s úpravou veka na zber plastov, bez zámku.
10 ks vo farbe modrej s úpravou veka na zber papiera, so zámkom. 10 ks vo farbe čiernej s úpravou
veka na zber tetrapakov, so zámkom.
Variantné riešenie: nepripúšťa sa

Termín dodania predmetu zákazky: 25.11.2013
Lehota, obsah a spôsob predkladania cenových ponúk:
a) Do 5.11.2013
b) E‐mailom na adresu kontaktnej osoby verejného obstarávateľa, alebo osobne u kontaktnej
osoby na adrese verejného obstarávateľa
c) Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v eurách.
d) Obsah ponuky: cenová ponuka (v prípade, ak uchádzač nie je platcom DPH na túto
skutočnosť verejného obstarávateľa upozorní); uviesť aj cenu za jeden kus v členení bez DPH
a s DPH, doklad o oprávnení dodávať tovar podľa §26 ods. 1 písmeno f) zákona 25/2006 Z.z.
Kritérium na hodnotenie ponúk: Cena v eurách s DPH za celý predmet zákazky.
Doplňujúce informácie: Súčasťou cenovej ponuky musia byť všetky náklady, ktoré vzniknú
uchádzačovi pri plnení predmetu zmluvy.

V Michalovciach, dňa 31.10.2013
Viliam Z a h o r č á k v. r.
primátor mesta

