Obec Badín
VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
Zákazka podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Nákup autobusu
.........................................................................................................................................
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: OBEC BADÍN
Sídlo: Sládkovičova 4, 976 32 Badín
IČO: 00313262
DIČ: 2021115756
Telefón: 048/418 20 92
e-mail: badin@obecbadin.sk
Kontaktná osoba: Mgr. Pavol Hric, starosta obce
Telefón: 0903787186
e-mail: starosta@obecbadin.sk
2. Typ zmluvy:
Kúpna zmluva. Úspešný uchádzač bude verejným obstarávateľom vyzvaný k predloženiu návrhu zmluvy.
3. Miesto dodania predmetu zákazky:
Obec Badín, Sládkovičova 4, 976 32 Badín
4. Opis predmetu zákazky a jeho rozsah:
Verejný obstarávateľ požaduje dodanie autobusu v zmysle minimálnych technických parametrov uvedených v
prílohe č. 1 tejto výzvy.
5. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 34121000-1 Autobusy a autobusy na diaľkovú prepravu
6. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky:
Cenovú ponuku nemožno rozdeliť.
7. Variantné riešenie:
Variantné riešenia sa nepripúšťajú.
8. Predpokladaná hodnota zákazky:

26 666,66 EUR bez DPH

9. Lehota dodania predmetu zákazky:
Do 14 kalendárnych dní od podpísania Kúpnej zmluvy.
10. Jazyk:
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Predmet zákazky bude zrealizovaný tiež v slovenskom jazyku.

11. Termín pristavenia autobusu:
6.11.2017 o 15:00 hod. na parkovisku pred Obecným úradom v Badíne.
Verejný obstarávateľ zároveň požaduje od uchádzačov predloženie cenovej ponuky vrátane technickej
špecifikácie predmetu zákazky v zalepenej obálke s uvedením identifikačných údajov uchádzača.
12. Cena
Cenová ponuka bude obsahovať cenu v eurách bez DPH, cenu v eurách vrátane DPH a informáciu, či je
uchádzač platiteľom DPH.
Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená v ponuke
uchádzača, bude vyjadrená v eurách.
V ponúkanej cene musia byť zahrnuté všetky náklady uchádzača na dodanie predmetu zákazky.
Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších
predpisov v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacích noriem.
Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie
v zložení:
 navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
 výška DPH,
 navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je
platiteľom DPH, upozorní v ponuke.

13. Podmienky financovania:
Predmet zákazky sa bude financovať zo zdrojov verejného obstarávateľa. Poskytovateľovi sa neposkytne
preddavok.
14. Kritériá na hodnotenie ponúk
Najvyšší počet získaných bodov.
1. Výsledné poradie ponúk sa stanoví súčtom pridelených bodov jednotlivými členmi komisie.
2. Ponuky uchádzačov budú každým členom komisie hodnotené samostatne a každej ponuke člen komisie
pridelí poradie od 1. až pod 3.
3. Uchádzačovi, ktorí sa umiestni v hodnotení člena komisie na 1. mieste bude pridelený počet bodov 3.
4. Uchádzačovi, ktorí sa umiestni v hodnotení člena komisie na 2. mieste bude pridelený počet bodov 2.
5. Uchádzačovi, ktorí sa umiestni v hodnotení člena komisie na 3. mieste bude pridelený počet bodov 1.
6. Ako úspešná ponuka bude určená ponuka s najvyšším celkovým počtom bodov.
7. V prípade, ak celkový najvyšší počet bodov dostane viac ponúk, ako úspešná bude určená ponuka
uchádzača ktorá je s najnižšou cenou v EUR vr. DPH.

V Badíne, dňa 30.10.2017

.......................................................
Alexander Rumanovský, zodpovedný za proces VO

