Výzva na predkladanie ponúk
zadávanie zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
1. Identifikácia obstarávateľa
Úradný názov:
Mesto Snina
Zastúpené:
Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta
IČO:
00323560
Poštová adresa:
Strojárska 2060/95
PSČ:
069 01
Mesto :
Snina
Štát:
Slovenská republika
Internetová adresa (URL): www.snina.sk
Kontaktná osoba:
Mgr. Miroslav Hrivňak
Mobil:
+421 905 471 900
Telefón:
+421 057 756 1868
Fax:
+421 057 762 3743
E-mail:
miroslav.hrivnak@snina.sk
2. Druh zákazky
Zákazka na dodanie tovaru. Jedná sa o zadávanú zákazku obstarávanú postupom zadávania
zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní.
3. Názov zákazky
„Osobný automobil dodávkový N1“
4. Opis a rozsah zákazky
Osobný automobil dodávkový
 CPV: 34111100-9
Polododávka (automobil kombi)
Minimálne technické parametre:
 Objem valcov [cm3]: do 1600;
 Počet valcov: 4;
 Počet ventilov na valec: 4;
 Max. výkon [kW], ([k]): min. 77 (105) pri 4000 ot./min.;
 Max. točivý moment [Nm], ([kgm]): min. 290 (29.6) pri 1500 ot./min.;
 Max. rýchlosť [km/h]: 160;
 Spotreba [l/100 km] - kombinovaná: max. 5.5;
 Palivo: nafta motorová;
 Prevodovka: manuálna;
 Počet stupňov prevodovky: 6;
 Emisná norma: Euro 5+;
Min. štandardná výbava:
 Centrálne uzamykanie s diaľkovým ovládaním,
 ABS + EBD (elektronický rozdeľovač brzdnej sily),
 Výškovo a osovo nastaviteľný volant,
 Posilňovač riadenia,
 Manuálna klimatizácia s peľovým filtrom,

 Elektricky ovládané vonkajšie spätné zrkadlá s vyhrievaním,
 Svetlomety s nastaviteľným sklonom,
 Posuvné bočné dvere (na strane vodiča a spolujazdca),
 Kryt batožinového priestoru - roletka,
 Zadné výklopné dvere (nahor),
 Zadné opierky hlavy,
 Zadné delené a sklopiteľné sedadlo 40/60,
 Sedadlo vodiča a spolujazdca s nastaviteľným operadlom,
 Zabudované originál rádio s CD,
 Uzamykateľné viečko nádrže,
 ESP,
 Centrálne uzamykanie a elektrické ovládanie predných okien,
 Airbag vodiča, spolujazdca, bočné airbagy vpredu,
 Senzor vonkajšej teploty,
 Zásuvka 12V na stredovom tuneli a v batožinovom priestore,
 Nárazníky vo farbe karosérie,
 Bočné ochranné lišty v čiernej farbe,
 Objem batožinového priestoru / sklopené sedadlá: min. 790/3200
Min. nadštandardná výbava
 Metalická farba – strieborná alebo svetlohnedá,
 Plnohodnotné rezervné koleso,
 Predné hmlové svetlá,
 Ťažné zariadenie – odnímateľné
 Podlahové rohože a lapače nečistôt
5. Predpokladaná hodnota zákazky
- do 15.000,- € s DPH
6. Typ zmluvy
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená kúpna zmluva. Zmluva bude uzatvorená s
uchádzačom, ktorého ponuka sa po vyhodnotení podľa kritérií na hodnotenie ponúk umiestni
na prvom mieste.
7. Miesto dodania predmetu zákazky
Podľa dohody
8. Navrhnutý spôsob zadania zákazky a zdroje financovania
Na predmet obstarávania uzatvorí verejný obstarávateľ s úspešným uchádzačom kúpnu
zmluvu podľa § 409 a násl. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov. Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov verejného
obstarávateľa formou bezhotovostného platobného styku. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa
vystavenia faktúry.
9. Variantné riešenie
Neumožňuje sa.
10. Termín plnenia
Máj 2014

11. Podmienky účasti
Doklady a dokumenty, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie podmienok
účasti vo verejnom obstarávaní:
 Splnenie podmienok účasti podľa § 26:
- dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať službu,
- Splnenie podmienok účasti podľa § 26 môžete nahradiť podľa § 128 zákona
č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
potvrdením o zapísaní do zoznamu podnikateľov vedenom na úrade pre verejné
obstarávanie.
- „Návrh uchádzača na plnenie kritérií určených verejným obstarávateľom na
vyhodnotenie ponúk“
 Splnenie podmienok účasti podľa § 28:
- „Návrh uchádzača na plnenie kritérií určených verejným obstarávateľom na
vyhodnotenie ponúk“ – s predložením presných technických parametrov
ponúkaného tovaru,
12. Miesto a lehota na predkladanie ponúk:
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať identifikačné údaje uchádzača (v prípade
skupiny dodávateľov identifikačné údaje za každého člena skupiny) s uvedením obchodného
mena, adresy sídla alebo miesta jeho podnikania, mena kontaktnej osoby, telefónneho čísla
a elektronickej adresy.
Predkladanie ponúk – poštou alebo osobne na adresu uvedenú v bode 1. Pri osobnom
doručení je potrebné zavolať kontaktnej osobe na číslo 0905 471 900.
Uchádzač vloží ponuku do samostatného nepriehľadného obalu (ďalej len „obálka“). Obálka s
ponukou musí byť uzatvorená, prípadne zapečatená, zabezpečená proti nežiaducemu
otvoreniu a označená požadovanými údajmi
Označenie obálky doručenej poštou alebo osobne: NEOTVÁRAŤ! „Cenová ponuka –
Auto“. V prípade, ak uchádzač doručí ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je
rozhodujúci termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi.
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom: 24. 04. 2014 o 12.00 hod.
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
13. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Verejný obstarávateľ zvolil pre vyhodnotenie predložených ponúk zadávanej zákazky
kritérium: najnižšia cena v € vrátane DPH (jediné kritérium) na základe § 35 ods. 1 zákona
č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Uchádzač, ktorého ponuka splní podmienky
a požiadavky verejného obstarávateľa a bude mať najnižšiu cenu, bude vyhodnotená ako
úspešná.
14. Doplňujúce informácie
Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odstúpi od podpisu kúpnej zmluvy, verejný
obstarávateľ môže vyzvať na uzavretie zmluvy ďalšieho uchádzača v poradí.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk
v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú
v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.
Pracovný čas verejného obstarávateľa je od 7,00 hod. do 15,00 hod.
Snina 15.04.2014

Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie: Mgr. Miroslav Hrivňak

Príloha č. 1 - „Návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk“

Návrh uchádzača na plnenie kritérií určených verejným obstarávateľom na
vyhodnotenie ponúk
(vyplnený návrh je súčasťou súťažnej ponuky)
Predmet zákazky: „Osobný automobil dodávkový N1“
Obchodné meno uchádzača: (doplní uchádzač)
Sídlo uchádzača: (doplní uchádzač)
IČO uchádzača: (doplní uchádzač)
Rozpis – kalkulácia celkovej ceny:
Názov kritéria

Motor

Cena v €
bez DPH

(Značka a obchodný názov)
(doplní uchádzač)

Základné technické údaje

DPH

Cena v € s
DPH

v%
(doplní
uchádzač)

(doplní uchádzač)

(doplní
uchádzač)

(doplní
uchádzač)

(doplní
uchádzač)

Štandardná výbava

Nadštandardná výbava

V ........................................... dňa .........................2014

................................................................
Podpis štatutárneho zástupcu uchádzača

