Obec Čab
__________________________________________________
VÝZVA na predloženie cenovej ponuky pre zadávanie zákazky podľa § 117
prieskumom trhu
podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon)

I.IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
A.
Typ verejného obstarávateľa: § 7 ods. 1 písm. b) - OBEC
Názov obce: Čab
Zapísaná/registrovaná: v registri organizácii Štatistického úradu SR
Adresa sídla obce: 951 24 p. Nové Sady, Čab 1
IČO: 36 105 724
Krajina: Slovenská republika
Internetová adresa: http://www.obeccab.sk/
Štatutárny zástupca: Bc. Eva Andacká, starostka obce
Telefonický kontakt: + 421 918 076 551
Fax: 037/7894388
Email: starosta@obeccab.sk
Ďalšie informácie možno získať u kontaktnej osoby pre verejné obstarávanie.
B.
Kontaktné miesto pre verejné obstarávanie: AMIRE s.r.o.
Sídlo: 934 01 Levice, Južná 3079/18, IČO: 50 354 540
Registrovaná: v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, Oddiel: Sro, Vl.č.: 40962/N
Zastúpená: Ing. Amália Bubáková, konateľ
Telefonický kontakt: + 421 902 838 600
Email: obstaravanie.amire@gmail.com
II. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
Predmet zákazky: Osobné motorové vozidlo na výkon opatrovateľskej služby
CPV: 34110000-1 Slovník VO: Osobné automobily
Druh zákazky: Tovar
Rozdelenie predmetu zákazky: Predmet zákazky nie je rozdelený na časti
Opis predmetu zákazky: Predmetom výzvy je dodávka osobného motorového vozidla, podľa uvedenej
špecifikácie tejto výzvy.
Stručný opis predmetu zákazky: sa nachádza v prílohe č. 1 tejto výzvy
Hlavné miesto dodania predmetu zákazky: obec Čab
Predpokladaná hodnota zákazky: Verejný obstarávateľ stanovil cenu za predmet zákazky vo výške:
15 000,00 Eur bez DPH.
Lehota trvania zákazky: maximálne do 15.12.2018
Zdroj financovania: vlastné rozpočtové zdroje verejného obstarávateľa a zdroje poskytnuté formou dotácie z
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Platobné podmienky: Úhradu ceny predmetu zákazky uskutoční verejný obstarávateľ po odovzdaní a prevzatí
predmetu zákazky na základe kúpnej zmluvy.
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III. POSTUP PRIESKUMU TRHU
V súvislosti s obstarávaním postupuje verejný obstarávateľ nasledovne:
1. Cenový prieskum na dodávku predmetu zákazky, zabezpečí verejný obstarávateľ zverejnením výzvy
na domovskej stránke obce: www.obeccab.sk a zároveň zaslaním výzvy na predloženie ponúk dňa 6.11.2018,
a to min. 3 záujemcom/dodávateľom elektronickou formou/emailom, aby zabezpečil objektívne posúdenie
a primerané vynaloženie nákladov na obstaranie zákazky.
2. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk a pri dodržaní minimálneho počtu predložených ponúk
pre dodávku tovaru, ktorý je predmetom zákazky, posúdi obsah a náležitosti ponúk a vyhodnotí návrhy
uchádzačov – celkovú výšku za predmet zákazky, v zmysle aktuálnych finančných limitov, vyjadrenú v mene
EUR s DPH, ktorej výsledkom bude Kúpna zmluva.
3. Obsah a náležitosti predložených cenových ponúk posúdi a vyhodnotí verejný obstarávateľ v zmysle
aktuálnych finančných limitov ZVO nasledovne: určí poradie uchádzačov a označí úspešného uchádzača,
spracuje dokument, ktorý je výsledkom verejného obstarávania - záznamom z prieskumu trhu pre zadávanie
zákaziek, podľa § 117 ZVO č. 343/2015.
4. Po spracovaní záznamu z prieskumu trhu, verejný obstarávateľ informuje uchádzačov o výsledku
vyhodnotenia ponúk pre zadávanie zákazky a vyzve úspešného uchádzača na predloženie zmluvy na dodávku
požadovaného predmetu zákazky.
IV. ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE

Možnosť predloženia cenovej ponuky: Iba na celý predmet zákazky
Náklady na ponuku: Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša v plnej miere
záujemca bez akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.
Povoľuje sa predloženie variantných riešení: Nie
Jazyk ponuky: Cenové ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku
Lehota na predkladanie cenových ponúk: do 12.11.2018
Spôsob predloženia cenovej ponuky:
1. Cenové ponuky musia byť doručené nasledovne:
 elektronicky/emailom na adresu kontaktného miesta uvedeného v bode I.B tejto výzvy v predpísanom
formáte pdf., email kontaktného miesta: obstaravanie.amire@gmail.com, alebo
 doporučenou poštovou zásielkou, kuriérom, alebo osobne na adresu kontaktného miesta pre VO:
AMIRE s.r.o., Južná 3079/18, 934 01 Levice
2. Označenie obálky
Pri doručení poštou, kuriérom alebo osobne uchádzač predkladá ponuku v zalepenej obálke. Obálka návrhu
musí obsahovať nasledovné údaje:
 adresa kontaktného miesta pre VO: AMIRE s.r.o., Južná 3079/18, 934 01 Levice
 obchodné meno a sídlo, resp. miesto podnikania uchádzača
 označenie : „Verejné obstarávanie – neotvárať “
 označenie heslom: „Osobné motorové vozidlo na výkon opatrovateľskej služby“
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V. OBSAH PONUKY
A. Cenová ponuka nesmie obsahovať žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s požiadavkami
a podmienkami uvedenými v tejto výzve.
B. Cenová ponuka musí obsahovať:
1. Doklad na preukazovanie splnenia podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcej sa osobného
postavenia podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO č. 343/2015 Z. z. vo vzťahu k predmetu zákazky.
Uchádzač predloží informáciu o oprávnení podnikať či vykonávať činnosť v predmete zákazky:
- uvedie elektronický prístup na stránku ORSR/ZRSR alebo iný web v prípade ďalšieho registra, podľa pokynov
v prílohe č. 2. pre overenie IČO uchádzača.
2. Vyplnenú prílohu č. 1 a č. 2 tejto výzvy.
3. Vlastný návrh cenovej ponuky vrátane všetkých nákladov spojených s dodávkou predmetu zákazky vrátane
prospektu s podrobnou technickou špecifikáciou, v zmysle prílohy č. 1 tejto výzvy, ponúkaného osobného
motorového vozidla, podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača alebo poverenou osobou na tieto účely.
VI. KRITÉRIA VYHODNOTENIA CENOVÝCH PONÚK
Celková cena predmetu zákazky, ktorá je najnižšia v rámci predložených cenových ponúk, vyjadrená
v Eur s DPH je podkladom pre stanovenie výsledku verejného obstarávania. Cena bude stanovená
v zmysle zákona o cenách č. 18/1996 Z. z. v celkovej výške v Eur bez DPH, výška a sadzba DPH v Eur a celková
cena v Eur s DPH. Cena musí obsahovať všetky náklady spojené s dodávkou vrátane spracovateľských alebo
správnych poplatkov, cla, prirážky a pod.
VII. PODMIENKY ZRUŠENIA
1. Cenové ponuky neboli predložené v min. požadovanom počte od 3 uchádzačov.
2. Ani jedna cenová ponuka nevyhovuje požiadavkám verejného obstarávateľa na základe návrhu plnenia
kritéria – presahujú výšku PHZ ( obec si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku ).
3. Nebola predložená žiadna ponuka.
4. Zmenili sa okolnosti, za ktorých bola zákazka zadávaná a výzva zverejnená.
Vypracovala:

………….......................................
Mgr. Rebeka Zelenyáková
AMIRE s.r.o.
Dátum spracovania: 6.11.2018
Prílohy tejto výzvy: 1. Stručný opis predmetu zákazky
2. Návrh na plnenie Kritéria – celkový rozpočet
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Príloha č. 1
Stručný opis predmetu zákazky

Opis minimálnych technických parametrov

Požadovaná hodnota
(áno)

Ponúkaná hodnota
(áno/nie alebo
uviesť/doplniť údaj)
*povinný údaj
(doplní uchádzač)

Predmet zákazky: Osobné motorové vozidlo na výkon
opatrovateľskej služby
5 - miestny
osobný automobil

áno

Značka/výrobca:
Typové označenie:
1

Rok výroby

2018

2

5 – dverová karoséria

áno

Funkcie a výkon:
3

Palivo

benzín

4

Výkon motora

min. 77 kW

5

Objem motora

max. 1600 cm

6

Spotreba

7

Prevodovka

8

Batožinový priestor

9

Airbag vodiča a spolujazdca

3

max. 6 l/ 100 km
manuálna - min. 5 stupňová
min. 350 l
áno

10 Klimatizácia

áno

11 Palubný počítač

áno

12 Autorádio

áno

13 Elektrické ovládanie predných okien x 2

áno

14 Denné svietenie

áno
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15 Hmlové svetlá min. zadné
16

áno

Povinná výbava
(reflexná vesta, lekárnička, lano a trojuholník)

17 Rezervná pneumatika
18 Farba vozidla

áno
áno
doplniť

Ostatné požiadavky týkajúce sa plnenia predmetu zákazky
19 Záruka na vozidlo

min. 5 rokov

20 Termín dodania *

max. do 15.12.2018

*Poznámka: uchádzač uvedie v položke č. 20 termín dodania v závislosti od svojich možností aj skôr
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Príloha č. 2
Návrh na plnenie kritéria

Cena
v Eur bez DPH

Predmet zákazky

DPH 20%
v Eur

Cena
v Eur s DPH

Osobné motorové vozidlo na výkon
opatrovateľskej služby

Celková cena spolu za predmet zákazky:

Identifikačné údaje uchádzača/názov: .....................................................
Sem vložiť link na web ORSR/ZRSR alebo iný: ...........................................
Sídlo:...............................................................................
IČO:..................................................................................
Kontaktná osoba:.............................................................
Email:...............................................................................
Tel. kontakt:.....................................................................
Uchádzač svojím podpisom súhlasí s podmienkami tejto Výzvy a potvrdzuje, že cenová ponuka je záväzná

Podpis a pečiatka uchádzača v zmysle podpisového vzoru: .............................................................................
Dátum: ...................................................
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