Výzva na predkladanie ponúk
v rámci prieskumu trhu
________________________________________________________________
Zákazka s nízkou hodnotou na dodávku tovaru - postup podľa § 117 zákona č.343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1.

Identifikácia verejného obstarávateľa :
Obec Vitanová
027 12 Vitanová 82
IČO: 00314978

1.1.

Štatutárny zástupca: Dušan Ondrík , starosta obce
Tel:043/5394106, email: ouvitanova@orava.sk

2.

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie : Ing. Ľuboslava Šafrová, poverená výkonom VO
Tel: 0904 444 280, e-mail: obstaravanie@temako.sk

3.

Názov predmetu zákazky: Malotraktor

3.1.

Predmet zákazky:
Predmetom zákazky je dodávka 1ks nového komunálneho malotraktora vrátane dopravy na
miesto uvedené v bode 5.2. tejto Výzvy.
Podrobný opis a požiadavky na predmet zákazky sú uvedené v prílohe č.1 Opis predmetu zákazky

3.2.

Spoločný slovník obstarávania (CPV): 16700000-2 Traktory

4.

Komplexnosť dodávky:
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Verejný obstarávateľ požaduje predložiť cenu na celý
predmet zákazky.

5.
5.1.

Miesto a termín dodania tovaru :
Termín dodania: do 15 dní odo dňa vystavenia objednávky
Predpokladaný termín dodania: 09/2021
Miesto dodania: Obecný úrad Vitanová 82

5.2.
6.

Podmienky financovania zákazky:
Predmet zákazky je financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. Verejný
obstarávateľ neposkytuje preddavky ani zálohové platby. Splatnosť faktúr je do 30 dní od
doručenia faktúry objednávateľovi.

7.

Obsah ponuky:
Uchádzač predloží v ponuke:
a) identifikačné údaje o uchádzačovi (Názov a adresa, tel. kontakt, e-mail, IČO, DIČ,
štatutárny zástupca)
b) Cenovú ponuku predloženú v zmysle prílohy č.2
c) Špecifikáciu ponúkaného tovaru, ktorá bude obsahovať všetky údaje v zmysle Opisu
predmetu zákazky tak, aby bolo možné overiť splnenie minimálnych požiadaviek
uvedených v Opise predmetu zákazky
d) obrazový materiál resp. fotografie ponúkaného tovaru ( min. 1 obrazová príloha)
Splnenie podmienok účasti:
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti v súlade s § 32 ods. 1 písm. e) a f) Zákona 343/2015 Z.z.:
- písm.e) - že je oprávnený dodávať tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky
- písm.f) - že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím
v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
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Tieto skutočnosti uchádzač preukazuje dokladmi podľa § 32 ods.2 písm. e) a f).
Verejný obstarávateľ si skutočnosti k splneniu podmienok účasti overuje z verejne dostupných
zdrojov.
8.

9.
9.1.

Typ zmluvného vzťahu: Kúpna zmluva
Úspešný uchádzač predloží na vyzvanie verejného obstarávateľ podpísaný a vyplnený návrh
kúpnej zmluvy, ktorý poskytol verejný obstarávateľ v prílohe súťažných podkladov (príloha č.3),
v ktorom nie je možné uvádzať výhrady, ktoré by odporovali tejto výzve.
Lehota na predloženie ponúk : 12.08.2021 do 11.00 hod
Ponuka musí byť doručená písomne.
Spôsob doručenia:
➢ poštou, osobne alebo kuriérom na adresu:
Ing. Ľuboslava Šafrová – TEMAKO
Trojičné námestie 191
027 44 Tvrdošín
➢

e-mailom na adresu : obstaravanie@temako.sk
Ponuku označiť: „Malotraktor - Vitanová“

9.2.

Otváranie a vyhodnocovanie ponúk je neverejné.

9.3.

Informácia o vyhodnotení ponúk:
Verejný obstarávateľ zašle e-mailovou komunikáciou informáciu o vyhodnotení ponúk všetkým
uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali.

10.
10.1.

Cena a spôsob určenia ceny v ponuke
Navrhovanú ponukovú cenu za dodávku tovaru uchádzač vypracuje v zmysle požiadaviek
uvedených v Opise predmetu zákazky (Príloha č.1) a predloží v zmysle Prílohy č. 2 Cenová ponuka.
Ak je uchádzač platiteľom DPH cenu uvedie v zložení:
cena bez DPH
sadzba DPH a výška DPH
celková cena vrátane DPH
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH v SR, uvedie cenu celkom a na skutočnosť, že nie je platiteľom
DPH v SR upozorní v ponuke poznámkou pri uvedení ceny.
Uchádzač bude ponúkať komplexnú dodávku predmetu zákazky tak, aby celková cena ponuky
pokryla všetky jeho záväzky v zmysle Výzvy na predkladanie ponúk, vrátane obstarávania a
nákladov prípadných subdodávateľov uchádzača.

10.2.

10.3.
10.4.

11.

Kritérium na hodnotenie ponúk: najnižšia cena
Pre účely vyhodnotenia sa použije celková navrhovaná cena vrátane DPH (u neplatiteľov DPH
cena celkom).
Víťazom súťaže sa stane ten uchádzač, ktorý navrhne za predmet zákazky najnižšiu celkovú cenu
vrátane DPH (u neplatiteľov DPH cena celkom). Poradie ostatných uchádzačov sa stanoví podľa
veľkosti ponukových cien.

12.

Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
a) Náklady spojené s účasťou v súťaži znáša uchádzač v plnej výške.
b) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku a zrušiť verejné
obstarávanie v prípade, že predložené ponuky budú v rozpore s finančnými možnosťami
verejného obstarávateľa, alebo inak nevýhodné pre verejného obstarávateľa.
c) Doručená ponuka môže byť zahrnutá do vyhodnotenia ponúk len v prípade, že jej obsah
je v súlade s podmienkami definovanými vo výzve na predkladanie ponúk, doručená
ponuka obsahuje všetky náležitosti uvedené vo výzve a bola predložená v určenej lehote
na predkladanie ponúk.
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d) Ak verejný obstarávateľ identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo
dôkazoch, ktoré uchádzač poskytol, resp. nebude možné overiť si tieto skutočnosti z
verejne dostupných zdrojov, požiada uchádzača o vysvetlenie ponuky a ak je to potrebné
aj o predloženie dôkazov.
e) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom
obhliadnuť predmet zákazky, či ponúkaný tovar zodpovedá požiadavkám v zmysle Opisu
predmetu zákazky. Pokiaľ tovar nezodpovedá požiadavkám uvedeným v Opise predmetu
zákazky, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť zmluvu s týmto
uchádzačom.
f) Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky
účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa §
40 ods. 6 písm. f).
d) Verejný obstarávateľ realizuje prieskum trhu pre určenie PHZ a zároveň aj na výber
úspešného uchádzača. V prípade, že ak ani jedna z predložených ponúk nepresiahne
sumu ktorá je definovaná v § 5 ods.4 písm.a) zákona 343/2015 Z.z a súčasne ak
predpokladaná hodnota zákazky nebude v rozpore s finančnými možnosťami verejného
obstarávateľa, nahrádza tento prieskum trhu Výzvu na predkladanie ponúk a verejný
obstarávateľ uzatvorí zmluvu s uchádzačom, ktorý ponúkne za predmet zákazky najnižšiu
cenu.

Prílohy:
Č.1 - Opis predmetu zákazky
Č.2 - Cenová ponuka
Č.3 - Kúpna zmluva
V Tvrdošíne 03.08.2021

Vypracovala:
Ing. Ľuboslava Šafrová
poverená VO

Dušan Ondrík
starosta obce
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