Výzva na predloženie ponuky
Spracovaná v zmysle § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
Obec Helcmanovce, ako verejný obstarávateľ podľa §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 zákon o verejnom obstarávaní), Vás vyzýva na predloženie
cenovej ponuky v procese zadávania zákazky na výber dodávateľa tovaru a poskytnutie
služieb – „Nový úžitkový automobil – valník“.
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa
Verejný obstarávateľ: Obec Helcmanovce
Sídlo: Helcmanovce 161, 055 63 Helcmanovce
Štatutárny zástupca: Mgr. Blanka Vargová – starostka obce
IČO : 00329100
DIČ: 2021259372
Č. účtu: SK11 0200 0000 0000 2502 7592
Tel: 053/48 72 636
E-mail: helcmanovce@helcmanovce.sk

2.

Adresa a kontaktné údaje pre získanie doplňujúcich informácií:
Obecný úrad Helcmanovce, 055 63 Helcmanovce 161
Kontaktná osoba: Ivana Macúchová
Tel., mail: 0902 914 212, ivana.macuchova@helcmanovce.sk

3.

Postup obstarávania: zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z., (zákazka na výber
dodávateľa tovaru a poskytovateľa služieb – nový úžitkový automobil - valník)

4.

Názov zákazky : „Nový úžitkový automobil – valník“

5.

Predmet zákazky: Predmetom zákazky je nový úžitkový automobil typu valník, 3stranný sklápač podľa priloženej špecifikácie, ktorá tvorí prílohu č. 1 k tejto výzve,
vrátane jeho dodávky na požadované miesto dodania. Miestom dodania predmetu
zákazky je Obecný úrad Helcmanovce, 055 63 Helcmanovce 161. Predmet zákazky nie
je možné rozdeliť na časti.

6.

Predpokladaná hodnota zákazky: 23.353,61 € bez DPH

7.

Typ zmluvy: Kúpna zmluva

8.

Termín dodávky predmetu zákazky: do 4 mesiacov od účinnosti zmluvy

9.

CPV : 34100000-8 Motorové vozidlá, 34144700-5 Úžitkové vozidlá, 60000000-8
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

10. Hlavné podmienky financovania :
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa formou
bezhotovostného platobného styku. Požaduje sa predloženie cenovej ponuky na kúpu
úžitkového motorového vozidla typu valník, 3-stranný sklápač formou leasingu na 36
mesačných splátok, so zvýšenou splátkou vopred vo výške 30% z ceny vozidla, vrátane
PZP, havarijného poistenia a všetkých ostatných poplatkov finančného leasingu.
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11. Splnenie podmienok účasti potrebné preukázať: Kópia dokladu o oprávnení dodať
tovar a poskytovať služby na predmet zákazky.
12. Spôsob určenia ceny: Cena za predmet zákazky musí byť stanovená podľa zákona NR
SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996
Z. z., ktorou sa zákon o cenách vykonáva.
Uchádzač uvedie v ponuke cenu za celý predmet zákazky. Sumár zvýšenej splátky
finančného leasingu vo výške 30 % z ceny vozidla, 36 mesačných splátok, vrátane PZP,
havarijného poistenia a všetkých ostatných poplatkov finančného leasingu musí tvoriť
celkovú cenu vozidla, ktoré je predmetom verejného obstarávania.
Cenová ponuka musí obsahovať cenu v zložení cena bez DPH, výška DPH a cena
vrátane DPH, ak uchádzač je platcom DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie
navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní.
Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v mene EURO (€).
Cena uvedená v ponuke bude pre obidve strany záväzná a pri uzatváraní a podpise kúpnej
zmluvy s úspešným uchádzačom bude použitá a uvedená v kúpnej zmluve.
13. Predloženie ponuky: Uchádzač cenovú ponuku v zmysle priloženej špecifikácie
potvrdenú podpisom štatutára, resp. zodpovednej osoby a pečiatkou a kópiu dokladu
o oprávnení dodať tovar a poskytovať služby doručí na adresu verejného obstarávateľa
mailom, poštou alebo osobne.
Cenovú ponuku v písomnej tlačenej forme predloží uchádzač v zalepenej obálke na
adresu podľa bodu 15. b) tejto výzvy s uvedením obchodného mena a sídla uchádzača
a s označením: „Súťaž – neotvárať“, a heslom „Nový úžitkový automobil - valník“.
Pri doručení ponuky poštou platí dátum doručenia na adresu verejného obstarávateľa, nie
dátum podania na pošte.
14. Lehota na predloženie ponuky: Do 19.12.2017 do 12:00 hod.. Cenová ponuka doručená
po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude akceptovaná.
15. Kontaktné údaje na doručenie cenovej ponuky
a) Adresy na predloženie cenovej ponuky mailom: ivana.macuchova@helcmanovce.sk
b) Adresa na predloženie cenovej ponuky poštou alebo osobne:
Obec Helcmanovce, 055 63 Helcmanovce č. 161
16. Kritériá na hodnotenie ponúk
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je celková najnižšia cena vrátane DPH, prípadne
konečná suma i od uchádzača, ktorý nie je platcom DPH. Uchádzač s najnižšou cenou sa
stane úspešný, ostatní neuspeli. O výsledku hodnotenia budú uchádzači písomne
informovaní. Úspešný uchádzač bude vyzvaný na predloženie návrhu Kúpnej zmluvy.
17. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť túto zákazku alebo neprijať ani jednu z
predložených ponúk v prípade, ak sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých bola zákazka
vyhlásená, alebo ak ani jedna ponuka nebude spĺňať požiadavky verejného obstarávateľa
uvedené v tejto výzve.
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Helcmanovce, dňa 13.12.2017
Príloha č. 1 : Špecifikácia predmetu zákazky

.......................................
Mgr. Blanka Vargová
Starostka obce
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