Výzva na predloženie cenovej ponuky na kúpu tovaru
(prieskum trhu k civilnej zákazke s nízkou hodnotou zadávanej podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z.
a zákona č. 315/2016 Z. z ( ďalej iba ako „ZVO“))
Číslo 1/2020

Osobný automobil pre Komunálne služby Mesta Ružomberok.
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov
Sídlo
IČO
Štatutárny orgán
Osoby oprávnené rokovať vo veciach
- zmluvných
- technických
Bankové spojenie
Číslo účtu
IBAN
BIC
DIČ

Komunálne služby Mesta Ružomberok
Nám. A. Hlinku 1, 034 01 Ružomberok
52113043
Ing. Jozef Bašary, riaditeľ príspevkovej organizácie
Ing. Jozef Bašary, riaditeľ príspevkovej organizácie
Ing. Jozef Bašary, riaditeľ príspevkovej organizácie
Slovenská sporiteľňa, a. s.
5150386183/0900
SK93 0900 0000 0051 5038 6183
GIBASKBX
2120903609

Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania:
- Ing. Jozef Bašary, tel. 0915 572 078, basary@ruzomberok.sk
Kontaktná osoba vo veciach technických, zodpovedný za predmet zákazky:
- Ing. Jozef Bašary, tel. 0915 572 078, basary@ruzomberok.sk
2. Názov predmetu kúpy:
Úžitkový automobil – valník do 3,5 tony pre príspevkovú organizáciu Komunálne služby Mesta
Ružomberok
3. Opis požiadaviek predmetu kúpy:
- nové auto,
- kabína pre 3 osoby,
- výkon minimálne 103 kW,
- palivo diesel,
- užitočná hmotnosť nad 1200 kg,
- typ auta – valník,
- minimálne jednostranný sklápač,
- hliníkové bočnice výklopné a demontovateľné,
- sieťky k bočniciam do výšky kabíny,
- zosilnené pruženie na zadnej náprave,
- alarm – minimálne imobilizér,
- univerzálne pneumatiky,
- predné a zadné zásterky.
Požiadavky na výbavu nového úžitkového vozidla typu valník- vyklápač do 3,5 tony
Bezpečnosť:
ABS s brzdovým asistentom, posilňovač riadenia, airbag vodiča, automatické osvetlenie kabíny,
elektricky ovládané a vyhrievané spätné zrkadlá, sedadlo vodiča nastaviteľné aj výškovo, diaľkové
centrálne uzamykanie, rádio, manuálna klimatizácia, plnohodnotné rezervné koleso, povinná
(lekárnička, vesta) a doplnková (výstražný trojuholník).
Ostatné požiadavky verejného obstarávateľa
Objednávateľ požaduje min. 2 ročnú záruku na motorové vozidla. Nedodržanie sa považuje za podstatné
porušenie zmluvných podmienok.
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Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedených vo výzve sa bude
považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Dodané vozidlo musí byť v originálnej kvalite, prvej akostnej triede, nepoužívané, nové. Nedodržanie sa
považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Dodávateľ je oprávnený fakturovať cenu za dodanie vozidla až po úplnom prebratí motorového vozidla
obstarávateľom a potvrdení protokolu o prebratí, v ktorom bude potvrdená plná funkčnosť motorového
vozidla a súlad požadovaných funkčných a technických parametrov.
V prípade podstatného porušenia zmluvných podmienok si objednávateľ vyhradzuje právo odstúpiť od
zmluvy.
Dodávateľ je povinný najmenej 1 pracovný deň pred dňom dodania predmetu zmluvy vyzvať zodpovednú
osobu objednávateľa na prevzatie predmetu zákazky/plnenia. Objednávateľ požaduje od dodávateľa
následné zaškolenie min. 2 osoby v rozsahu max. 1 hodiny.
Objednávateľ je subjektom verejnej správy a vyhradzuje si zrušenie výzvy po ukončení VO
z dôvodu prekročenia finančného krytia.
4. Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet kúpy.
5. Možnosť predloženia variantných riešení:
Neumožňuje sa.
6. Termín obhliadky:
Nepožaduje sa.
7. Predpokladaná hodnota zákazky:
24 500 EUR bez DPH.
8. Typ zmluvy
Vybranému uchádzačovi bude vystavená a doručená objednávka podľa tejto výzvy a víťaznej cenovej
ponuky.
9. Termín dodania tovaru:
Ihneď, max. do 90 kalendárnych dní od doručenia objednávky.
10. Spôsob určenia ceny
Cena v ponuke bude stanovená v zmysle Zákona č. 18/1996 Zb. o cenách ako cena maximálna vrátane
DPH, v mene EURO, s presnosťou na 2 desatinné miesta, s uvedením výšky DPH. Ceny, prípadne
spôsob stanovenia cien v ponuke, pokryjú všetky náklady a veci k riadnemu vykonaniu a odovzdaniu prác.
Cenová ponuka bude spracovaná v členení v zmysle bodu 3. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie
celkovú navrhnutú cenu a súčasne na túto skutočnosť v ponuke upozorní.
11. Lehota a podmienky predkladania ponúk
a) do 10.07.2020 do 15:00 hod.,
b) elektronicky na e-mailovú adresu basary@ruzomberok.sk s označením:
Súťaž: „Úžitkový automobil - valník do 3,5 tony pre Komunálne služby Mesta Ružomberok” pričom
požadované doklady obstarávateľa budú podpísané, opečiatkované osobou oprávnenou konať za
uchádzača a až tak naskenované ako príloha. Úspešný uchádzač je povinný do 5 pracovných dní doručiť
originál doklady.
12. Práva verejného obstarávateľa
Po vyhodnotení cenových ponúk budú uchádzači elektronicky oboznámení s výsledkom vyhodnotenia.
Úspešnému uchádzačovi bude vystavená a doručená objednávka podľa tejto výzvy a víťaznej cenovej ponuky.
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V prípade, že úspešný uchádzač odstúpi od potvrdenia objednávky, verejný obstarávateľ má právo následne
podpísať objednávku s ďalším uchádzačom v poradí, v zmysle platného vyhodnotenia prieskumu trhu.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo súťaž zrušiť alebo neprijať ponuku alebo žiadnu z
predložených cenových ponúk:
- ak sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých bola súťaž vyhlásená,
- ak sa v priebehu verejného obstarávania vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa,
- ak nedostal ani jednu ponuku,
- ak ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám uvedeným v súťažných podkladoch,
- ak ponuky budú neregulárne alebo inak neprijateľné alebo presiahnu finančné možnosti verejného
obstarávateľa.
O zrušení budú uchádzači bezodkladne informovaní.
Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného
nároku voči verejnému obstarávateľovi.
Z prieskumu trhu bude vylúčený uchádzač, ak nesplnil podmienky účasti ak predložil neplatné doklady,
poskytol nepravdivé alebo skreslené informácie alebo doklady s podstatným vplyvom na vyhodnotenie
ponúk, pokúsil sa neoprávnene ovplyvniť postup verejného obstarávania, ponuka nespĺňa požiadavky na
predmet zákazky.
13. Vyhodnotenie ponúk
Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční v sídle príspevkovej organizácie Námestie A. Hlinku 1, v kancelárii č. 38,
dňa 13.07.2020 o 10:00 hod.
14. Kritériá na hodnotenie ponúk
Najnižšia celková cena s DPH za celý predmet zákazky.
15. Pokyny na zostavenie ponuky
Všetky časti ponuky musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku.
16. Obsah ponuky uchádzača:
Technická a obrazová špecifikácia predmetu zákazky s konečnou cenou bez DPH a cenou s DPH.
Ponuka musí obsahovať:
Príloha:
Čestné prehlásenie dodávateľa o osobnom postavení
Prílohy musia byť podpísané štatutárnym orgánom uchádzača, resp. osobou oprávnenou konať v mene
uchádzača.
17. Podmienky účasti
Uchádzač musí mať oprávnenie na predaj a dodávku predmetu zákazky.
18. Viazanosť ponúk
- do 30.09.2020
19. CPV
- 34144700-5 Úžitkové vozidlá

Ružomberku dňa 30.06.2020
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Ing. Jozef Bašary
riaditeľ príspevkovej organizácie
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