MZO/17/2014

Pruszków 13.08.2014 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O
WARTOŚCI PONIŻEJ 200 000 EURO
Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie, Sp. z o.o.,
ul. Stefana Bryły 6, 05-800 Pruszków, woj. mazowieckie,
tel. 022 7582063, 7582067. 7586608, fax 022 7582063, 7582067, 7586608, e-mail:
dyrektor@mzo.pl, www.mzo.pl.
ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę i montaż sprzętu zimowego
utrzymania dróg
I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
CPV: 37.41.10.00-2 Sprzęt zimowy
43.31.31.00-7 Pługi odśnieżające lemieszowe
1. Posypywarka
a. pojemność zbiornika – min 9 m3
b. długość zabudowy (ramy posypywarki): 4300 – 4500 mm
c. pojemność zbiorników wodnego roztworu soli – min. 2200 l
d. automatyczne stopniowe dozowanie soli i mieszanki
e. elektroniczny układ kontroli posypywania z czujnikiem nas podczerwień
2. Pług lemieszowy stalowy
a. Wysokość odkładnicy z lemieszem z lewej strony - 1100 – 1200 mm
b. Wysokość odkładnicy z lemieszem z prawej strony – 1200 – 1300 mm
c. Długość odkładnicy (lemiesza) - 3150 – 3250 mm
d. ciężar pługa – max. 1050 kg
e. odkładnica stalowa 4-segmentowa z segmentami pracującymi

oddzielnie

3. Pługi lemieszowe z tworzywa sztucznego – 3 szt.
a. Wysokość odkładnicy z lemieszem – 1100 – 1200 mm
b. Długość odkładnicy (lemiesza) – 2950 0 3050 mm
c. Szerokość odśnieżania – min. 2,5 m
d. Ciężar pługa – max. 600 kg
e. dzielona na 4 segmenty gumowe listwy zgarniające, uchylne, niezależne od siebie
f. Tworzywo odkładnicy posiadające „pamięć kształtu”
UWAGA!
Do sprzętu musi być dołączona instrukcja w języku polskim, Katalog części zamiennych w
postaci papierowej i elektronicznej. W zakres dostawy wchodzi szkolenie operatorów.
Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy. Cena musi być wyrażona w PLN.
Wymagana gwarancja – min. 24 miesięcy
II. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
III. Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej
IV. Kryteria oceny ofert: cena – 100%
V. Termin składania ofert: 20.08.2014 godzina 10:00.
VI. Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 20.08.2014, godzina 10:15, siedziba MZO,
05-800 Pruszków, ul. Stefana Bryły 6,pok. 103.
VII.TERMIN REALIZACJI I WARUNKI PŁATNOŚCI
VII.1.Termin realizacji:
VII.1.1.Dostawa i montaż: do 30.IX.2014 r
VII.2. Warunki płatności za przedmiot zamówienia:
VII.2.1. Termin płatności: 14 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego, na podstawie
trójstronnej umowy pomiędzy MZO,. Wykonawcą i firmą leasingującą
VIII. Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert
WYNIK:
Ilość złożonych ofert – 1 - Aebi Schmidt Polska, Sp. z o.o., ul. Skrajna 80A, 25-650 Kielce
Cena:
1. Posypywarka 109 100,00 zł netto + 23093 zł VAT
=134 193,00 zł brutto
2. Pług lemieszowy stalowy - 45 700,00 zł netto + 10511,00 zł VAT
= 56 211,00 zł brutto
3. Pług lemieszowy z tworzywa 3 szt. - 89 100,00 zł netto + 20 493,00 zł VAT = 109 593,00 zł brutto
Razem - 299 997,00 zł brutto
Słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem zł brutto

