VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
v zmysle § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov

P2-F3/01

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Technické služby mesta Rajec, s. r. o. “r. s. p.“
Sídlo:
Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec
IČO:
53 708 725
IČDPH:
SK212 147 2375
Kontaktná osoba:
Ing. Peter Kardoš
e-mail:
riaditel@tsmr.sk
tel.:
+421 948 303 295
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: www.tsmr.sk
2. Názov predmetu zákazky:
Sklopný valník dvojkabína
3. Druh zákazky:
tovar
4. Kontaktná osoba:
Ing. Peter Kardoš, 0948 303 295, riaditel@tsmr.sk
5. Klasifikácia spoločný slovník obstarávania CPV:
34144700-5 Úžitkové vozidlá
6. Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je nové (nepoužité) úžitkové vozidlo pre obstarávateľa:
• Sklopný valník dvojkabína
Minimálne požadované technické parametre:
• Trojstranný sklápač s oceľovou podlahou a hliníkovými bočnicami
• Zosilnené zadné pruženie
• Ťažné zariadenie
• Predný náhon
• Celková hmotnosť vozidla:
max. 3 500 kg
• Výkon motora vozidla:
min. 100 kW
• Emisná norma:
EURO 6D
• Prevodovka:
Preferovaná automatická, cenová ponuka môže byť zaslaná aj s manuálnou
• Verzia valníka:
L3
7. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Verejný obstarávateľ požaduje za predloženie ponuky na celý predmet
zákazky.
8. Variantné riešenie:
Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie.
9. Termín obhliadky:
Obhliadka nie je potrebná.
10.Spôsob určenia ceny, hlavné podmienky financovania a náklady na ponuku:
Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v mene EURO.
Uchádzač uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v zložení:
• navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
1/3

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
v zmysle § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov

P2-F3/01

• výška a sadzba DPH,
• navrhovaná zmluvná cena + výška a sadzba DPH.
Cena sa zaokrúhľuje maximálne na dve desatinné miesta. Cena musí byť uvedená ako konečná, vrátane všetkých
nákladov súvisiacich s realizáciou predmetu zákazky (t. j. vrátane dopravy). Ak uchádzač nie je platiteľom DPH,
uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že uchádzač nie je platiteľom DPH, upozorní v cenovej
ponuke.
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči
verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok obstarávania. Obstarávateľ nebude akceptovať žiadne
navýšenie ceny z dôvodu nedostatočného preštudovania požiadaviek. Cena za predmet zákazky je maximálna,
pričom musí zahŕňať všetky plnenia nevyhnuté pre riadne splnenie predmetu zákazky. Predmet zákazky je
financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.
Ponukovú cenu je potrebné uviesť do Prílohy č. 1 – Návrh uchádzača na plnenie kritérií.
11. Predpokladaná hodnota zákazky:
Určenie PHZ je predmetom tejto súťaže. V prípade, že bude určená PHZ nižšia ako finančný limit podľa §5 ods. 3
zákona o verejnom obstarávaní, bude táto výzva nahrádzať riadny prieskum trhu za účelom výberu dodávateľa.
12. Kritérium hodnotenia ponúk:
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena celkom za celý predmet obstarávania, t. j. cena
celkom s DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH uvedie navrhovanú cenu celkom. Skutočnosť, že nie je platcom DPH,
uvedie v ponuke. V prípade, že sa uchádzač stane počas realizácie predmetu zákazky platcom DPH, bude cena
považovaná za cenu vrátane DPH.
13. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
Do vyhodnotenia ponúk budú zaradené ponuky doručené verejnému obstarávateľovi v termíne určenom ako lehota
na predkladanie ponúk v bode 19. výzvy a spĺňajú podmienky uvedené v bode 18. výzvy.
Vyhodnotenie ponúk bude neverejné, uchádzači budú o výsledku vyhodnotenia ponúk informovaní
prostredníctvom e-mailu alebo poštou. Výsledkom verejného obstarávania bude uzatvorenie zmluvy/vyhotovenie
objednávky.
14. Typ zmluvy:
Kúpna zmluva dodávateľ (návrh zmluvy zabezpečuje úspešný uchádzač.)
15. Termín plnenia/lehota dodania predmetu zákazky:
Podľa kúpnej zmluvy.
16. Miesto dodania/plnenia:
Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec
17. Fakturácia:
Predmet zákazky sa bude realizovať z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ preddavok
neposkytuje. Cena faktúry je splatná v lehote max. 30 dní odo dňa doručenia účtovného dokladu (faktúry). Faktúra
musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v znení neskorších predpisov.
Fakturácia bude prebiehať nasledovne: podľa kúpnej zmluvy.
18. Podmienky účasti uchádzačov:
• Osobné postavenie:
- podmienky účasti v zmysle - §32 ods. 1 písm. e) zákona –uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať
stavebné práce alebo poskytovať službu vo vzťahu k predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku – overí
verejný obstarávateľ vo verejne prístupných registroch
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- podmienky účasti v zmysle § 32 ods.1 písm. f) uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní
potvrdený konečným rozhodnutím v SR alebo štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu – overí verejný
obstarávateľ vo verejne prístupných registroch.
• Kompletne ocenený predmet zákazky:
Vyplnená a podpísaná Príloha č. 1. Ponuku je potrebné predložiť v slovenskom jazyku, českom alebo anglickom
jazyku.
Uchádzač predloží:
- Vyplnená a podpísaná Príloha č. 1 – Návrh uchádzača na plnenie kritérií
- Vyplnená a podpísaná Príloha č. 2 – Vyhlásenie uchádzača
- Návrh zmluvných podmienok (dokument dodávateľa)
- Opis predmetu zákazky (dokument dodávateľa)
19. Lehota na predkladanie ponúk:
Od 12.1.2022 do 21.1.2022 do 14:00
20. Doručovanie:
• Doručenie prostredníctvom e-mailu:
Za doručenú sa považuje aj ponuka doručená verejnému obstarávateľovi v stanovenom termíne na e-mailovú
adresu riaditel@tsmr.sk do predmetu správy uveďte názov zákazky.
• Doručovanie poštou:
Za doručenú sa považuje ponuka doručená verejnému obstarávateľovi poštou v termíne na predkladanie ponúk
a to v uzavretej nepriehľadnej obálke, s uvedením odosielateľa adresáta. Obálku je potrebné označiť heslom:
„Názov zákazky – NEOTVÁRAŤ“.
• Osobné doručovanie:
Za doručenú sa považuje aj ponuka doručená osobne verejnému obstarávateľovi na uvedenú adresu:
Adresa osobného doručenia: Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec, druhé poschodie č. 221.
Otváracie hodiny sú: 08:00 – 14:00.
Ponuka doručená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa uchádzačovi vráti neotvorená.
Ponuky doručené na adresu verejného obstarávateľa v lehote na predkladanie ponúk sa uchádzačom nevracajú.
Zostávajú ako súčasť dokumentácie z postupu verejného obstarávania.
21. Náklady na ponuku:
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného
nároku voči verejnému obstarávateľovi.
Ponuky doručené na adresu zadávateľa v lehote na predkladanie ponúk sa uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako
súčasť dokumentácie verejného obstarávania.
22. Ostatné podmienky:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť postup zadávania zákazky, ak nastanú okolnosti podľa § 57 ods. 2
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené v tejto výzve na predloženie
ponuky sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
23. Prílohy:
Príloha č. 1 – Návrh uchádzača na plnenie kritéria
Príloha č. 2 - Vyhlásenie uchádzača
Výzvu na predloženie cenovej ponuky vypracoval:
Ing. Peter Kardoš
Riaditeľ – Technické služby mesta Rajec, s. r. o. “r. s. p.“
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Dátum zverejnenia:
12.1.2022

