
Výzva na predloženie cenovej ponuky
Názov zákazky: Nákup drevených pelet

Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov Obec Kuzmice

IČO 00331643

 Zadávateľ nie je platca DPH

Adresa Hlavná 286/126, 07612 Kuzmice, SK

Kontaktná osoba Ing. Martin Vincej, +421917884182, obec@kuzmice.eu

 

Informácie o zákazke

Typ zákazky: Zákazka podľa § 117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami zákona 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predpokladaná hodnota: neuvedené

Predpokl. obdobie
realizácie: 08/2022

Lehota na predkladanie
ponúk: do 16.8.2022 do 12:00

Spôsob návrhu zmluvy: Bez návrhu zmluvy, formou objednávky.

Spôsob predkladania ponúk:
Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:
https://www.tendernet.sk/vyzva/dU5nDUGxeJs5_V4UGFNooyY5
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.

 

Opis zákazky

Oblasť Ostatné

Podoblasť Drevo, drevené výrobky

Všeobecný 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. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku, ako aj právo verejné obstarávanie kedykoľvek zrušiť. 

Obec Kuzmice, Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) Vás vyzýva v súlade s §6 a § 117 cit. zákona na
predloženie predpokladanej hodnoty zákazky a cenovej ponuky na zákazku "  Nákup drevených pelet ". 

Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Opis 
Nákup 10 ton drevených peliet pre obecný úrad Kuzmice. Peleta musí spĺňať parametre normy EN A1. Pelety majú byť zabalené v
perforovaných PE obaloch po 15kg a naukladané na palete. Pelety budú doručené na Obecný úrad Kuzmice, Hlavná 286/126, 076 12
Kuzmice.  

Výhrevnosť: 17,0-18,9 MJ/kg 
Popolnatosť: 0,45 % 
Vlhkosť: 8,45 % 
Priemer: 6 mm 
Dĺžka: do 40 mm 
Mechanická odolnosť: 97,6 % 
Sypaná hmotnosť: 636 kg/m3 

https://www.tendernet.sk/vyzva/dU5nDUGxeJs5_V4UGFNooyY5


Balenie: 15 kg PE obal

Zmluvné podmienky

Financovanie predmetu zákazky : 
Predmet zákazky bude financovaný nasledovne: 
- z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. 

Vyúčtovanie predmetu zákazky : 
Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku na základe vyhotovenej faktúry. 
Splatnosť faktúry do 30 dní od vystavenia a doručenia faktúry Objednávateľovi. 
Zhotoviteľ bude fakturovať celé Dielo v jednej faktúre, po ukončení a riadnom odovzdaní Diela Objednávateľovi 
Verejný obstarávateľ na predmet zákazky neposkytuje preddavky.

Ostatné podmienky

- Verejný obstarávateľ počas priebehu tohto prieskumu trhu nebude poskytovať alebo zverejňovať informácie o obsahu ponúk ani
uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám až do vyhodnotenia ponúk. 
- Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité bez predchádzajúceho súhlasu
uchádzača. 
- Ustanovením odseku 1 nie sú dotknuté ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní, ukladajúce povinnosť verejného obstarávateľa
oznamovať či zasielať Úradu pre verejné obstarávanie dokumenty a iné oznámenia, ako ani ustanovenia ukladajúce verejnému
obstarávateľovi a Úradu pre verejné obstarávanie zverejňovať dokumenty a iné oznámenia podľa zákona o verejnom obstarávaní a tiež
povinnosti zverejňovania zmlúv podľa osobitného predpisu (Zákon č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov). 
- Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté uchádzačom budú spracovávané a chránené podľa zákona č. 18/2018 Z.
z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Položky zákazky

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo

1

Drevená peleta 10 ton 1,0 ks

Výhrevnosť: 17,0-18,9 MJ/kg 
Popolnatosť: 0,45 % 
Vlhkosť: 8,45 % 
Priemer: 6 mm 
Dĺžka: do 40 mm 
Mechanická odolnosť: 97,6 % 
Sypaná hmotnosť: 636 kg/m3 
Balenie: 15 kg PE obal 

2
Doprava 1,0 ks

Obecný úrad Kuzmice, Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice, okr. Trebišov


