
Obec Turňa nad Bodvou, Obecný úrad, Moldavská cesta č. 419/49, 044 02  Turňa nad Bodvou 

Č. j. 1134/2015 

Výzva. 

 
 

Obec Turňa nad Bodvou,  

Obecný úrad,  

Moldavská cesta č. 419/49,  

044 02  Turňa nad Bodvou 

IČO: 00691313 

DIČ: 2020751568 

 

je verejným obstarávateľom podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení 

neskorších predpisov. 

V súvislosti s požiadavkou na obstaranie tovarov vykonávame prieskum ponúk na zákazku, 

a to na predmet obstarania: 

 

1. Čelná snehová radlica „V“ 

2. 4 ks závažia zadných kolies s 2 ks nábojmi (držiakmi) závažia 

 

na traktor KUBOTA, typ M9960 DTHQ-GE KABINE 

 

Základné technické požiadavky: 

 

1. Čelná snehová radlica „V“ : 

- čelné zaťaženie nad 2 t 

- voliteľnosť pracovnej polohy ±30° pre každú dosku 

- priečne kopírovanie terénu ± 5°  

- gumový brit s železnými nárazníkmi 

- ďalšie štandardy (protinárazové pružiny, obrysové (LED) svetlá, hydraulické 

ovládanie odhŕňovačky, predný prípojný rám, podperná noha, jednoducho 

vymeniteľná závesné zariadenia rámu, hermeticky uzavretý ovládací panel...) 

 

2. Závažia zadných kolies : 

- hmotnosť jedného závažia od 55 kg do 65 kg 

- priemer závažia ±70 cm 

 

Obstarávateľ požaduje na predmet zákazky záruku najmenej 36 mesiacov 

 

Predpokladaná hodnota zákazky vrátane dopravy:  2 100,00 € bez DPH  

 

Kritérium pre výber dodávateľa:  cena s DPH za celú dodávku vrátane dopravy 

(verejný obstarávateľ nie je platcom DPH) 

 

Miesto dodania:  Obec Turňa nad Bodvou,  

 Obecný úrad,  

 Moldavská cesta č. 419/49,  

 044 02  Turňa nad Bodvou 

 



Deklarácia obchodného vzťahu:  kúpna zmluva podľa obchodného zákonníka  

  

Cenové ponuky žiadame doručiť písomne poštou alebo do podateľne verejného obstarávateľa 

na adresu: 

 Obec Turňa nad Bodvou,  

 Obecný úrad,  

 Moldavská cesta č. 419/49,  

 044 02  Turňa nad Bodvou 

 

do 28.08.2015 do 11:00 hod. Obálku označiť nápisom „Neotvárať – radlica“  

 

Otváranie obálok sa uskutoční dňa 28.08.2015 o 11:15 hod. v kancelárii prednostu obecného 

úradu v Turni nad Bodvou, Moldavská č. 419/49, Turňa nad Bodvou. 

Na otváraní obálok môžu byť prítomní zástupcovia subjektov, ktoré podali v určenej lehote 

cenovú ponuku. 

 

Obstarávateľ si vyhradzuje právo nevybrať žiadnu z predložených ponúk. 

O výsledku ponúk budú uchádzači vyrozumení E-mailom. 

 

 

 


