Výzva na predloženie ponuky
OBEC DLHÁ VES

Názov,
sídlo - Adresa vybraného dodávateľa
Vec: Výzva na predloženie ponuky
Obec Dlhá Ves , ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods.1 , písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o
predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky

„ Nákup 8 miestneho vozidla spoločnej dopravy osôb “
1.

Identifikácia :
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b ZVO:
Názov verejného obstarávateľa / obstarávateľa: OBEC DLHÁ VES
Sídlo: Hlavná 47, 049 55 Dlhá Ves
Štatutárny zástupca: Tomáš Novák – starosta obce
IČO:

00328189

DIČ:

2020961239

IČ DPH: neplatca DPH
Tel.:

+421 58 788 58 13

E-mail: obec.dlhaves@gmail.com
Internetová stránka: www. dlhaves.sk
Bankové spojenie: Prima banka a.s.
Číslo účtu.:

SK 78 5600 0000 0065 6710 5003

b.) Poverená organizácia pre verejné obstarávanie :
ER – STAVING s.r.o. IČO : 36 714 941 , Šafárikova 39, 048 01 Rožňava
Tel.: +421 905 921 307
e-mail: erstaving@gmail.com
2.

Miesto predloženia/doručenia ponuky: ER – STAVING s.r.o., Šafárikova 39, 048 01 Rožňava

3.

Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Erika Szabadosová

4.

Predmet obstarávania: Predmetom verejného obstarávania je kúpa 8 miestneho
osôb

5.

Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Výsledkom verejného
uzavretie Kúpnej zmluvy pre uvedené motorové vozidlo.

6.

Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania): Dodanie osobného 8 miestneho motorového vozidla
na hromadnú dopravu osôb . Požiadavka verejného obstarávateľa , je dodanie nového motorového vozidla

vozidla spoločnej dopravy
obstarávania bude

vyrobeného v roku 2020.
predmetu zákazky .

Opis a požiadavka na predmet zákazky tvorí samostatná príloha : špecifikácia

7.

Predpokladaná hodnota zákazky: 29 900,00 EUR bez DPH)

8.

Miesto a termín dodania predmetu zákazky: Obecný úrad, Hlavná 47, 049 55 Dlhá Ves

9.

Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: do 6 mesiacov , nasledujúcich
po dni nadobudnutia účinnosti Zmluvy.

10. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky : okrem tejto výzvy s vymenovanými prílohami sa
iné súťažné podklady uchádzačom poskytovať nebudú
11. Financovanie predmetu zákazky: Integrovaný regionálny operačný program : kód výzvy: IROP-CLLD-Q091-512002 - B3 Nákup vozidiel spoločnej dopravy osôb
12. Lehota na predloženie ponuky: 09.03.2020 do 11:oo hod.
13. Otváranie a vyhodnocovanie ponúk :
Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 09.03.2020 do 14:00 hod. Miesto: Kancelária ER - STAVING s.r.o.Rožňava verejné otváranie ponúk, ktorého sa môžu zúčastniť oprávnené osoby. Informácie o oprávnených osobách a otváraní
ponúk: Verejný obstarávateľ umožňuje účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v
lehote na predkladanie ponúk a to: štatutárnemu zástupcovi uchádzača alebo ním písomne poverenej osobe.
14. Spôsob predloženia ponuky: poštou alebo osobne , na adresu : ER – STAVING s.r.o., Šafárikova 39, 048 01
Rožňava
15. OZNAČENIE OBÁLKY PONUKY : Zapečatená/zabezpečená obálka(obal) ponuky musí označená požadovanými
údajmi
Na obálke/obale ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje:
- .adresa uvedená v bode 2
- .adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania),
označenie „ - súťaž – Minibus Dlhá Ves - neotvárať “,
16. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk: Ponuky sa
vyhodnocujú na základe jediného kritéria najnižšia cena : celková cena za celý predmet zákazky vrátane dane
z pridanej hodnoty (DPH) – váha: 100%
17. V predmetnej súťaži sa neuskutoční elektronická aukcia
18. Spôsob hodnotenia:
Na prvom mieste sa umiestni ponuka s najnižšou celkovou cenou s DPH, resp. konečnou cenou pre neplatcov DPH.
Poradie ostatných ponúk sa určí vzájomným porovnaním ponukových cien (vyššia cena – nižšie poradové miesto).
19. Pokyny na zostavenie ponuky: Ponuka sa predkladá v slovenskom jazyku v jednom vyhotovení bez možnosti
variantneho návrhu.
20. Obálka ponuky
-

Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje: uviesť podľa predmetu zákazky,
napr.:
a.

Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, telefón, fax,
e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením predmetu zákazky na ktorú sa
ponuka predkladá – odporúčanie predloženia.

b.

Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk (presne špecifikovať podľa určených
kritérií)

c.

Fotokópia dokladu o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu resp. uskutočňovať stavebné
práce. U právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo
živnostenského registra (stačí fotokópia) v prípade, že uchádzač predloží ponuku na základe zákazky
zverejnenej na webovom sídle verejného obstarávateľa.

d.

Doplnené údaje uchádzača v čestných vyhláseniach ( podľa prílohy )

21. Lehota viazanosti ponúk: 30.10.2020
22. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: Erika Szabadosová
mail:erstaving@gmail.com

tel.:+421 905 921 307,

e-

2

23. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
od úspešného uchádzača bude verejný obstarávateľ požadovať pred podpisom Zmluvy ďalšie doklady:
-

Doklad o oprávnení dodávať tovar. U právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u fyzických osôb
napr. výpis zo živnostenského registra

-

Návrh Zmluvy podľa bodu 5 tejto výzvy.
Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov , že účinnosť zmluvy s dodávateľom má odkladaciu
podmienku, ktorá spočíva v tom, že MAS vykoná kontrolu verejného obstarávania bez identifikácie nedostatkov
vo verejnom obstarávaní , ktoré by predstavovali potrebu zrušenia verejného obstarávania alebo uplatnenia
finančnej korekcie v dôsledku porušenia zákona o verejnom obstarávaní alebo usmernenia RO v oblasti
verejného obstarávania . MAS bude kontrolovať VO len po podpise zmluvy o nenávratný finančný príspevok.
Víťazný uchádzač - dodávateľ začne s realizáciou predmetu zmluvy až po vystavení písomnej objednávky
verejného obstarávateľa , pričom verejný obstarávateľ túto vystaví až po nadobudnutí účinnosti zmluvy
o príspevku.
Zmluva o príspevku nadobúda účinnosť deň po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv
https://www.crz.gov.sk/, prípadne neskoršie, ak tak ustanoví zmluva.
Úspešný uchádzač bude spolu s oznámením o prijatí jeho ponuky vyzvaný na predloženie Kúpnej v 4
vyhotoveniach a to do 10 dní najneskôr odo dňa doručenia oznámenia o prijatí jeho ponuky.
Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnotená, bude v zmysle zákona zaslané oznámenie o
výsledku vyhodnotenia jeho ponuky.

-

-

S úctou,

..........................................................
Dátum, podpis, pečiatka
Prílohy:
1.
2.
3.
4.
5.

Návrh na plnenie kritéria
Špecifikácia predmetu zákazky
Vyhlásenie uchádzača o konflikte záujmov
Identifikačné údaje uchádzača
Kúpna zmluva – Návrh
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4

