Výzva na predkladanie ponúk
________________________________________________________________
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 :
Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
Hviezdoslavovo nám. 7
026 01 Dolný Kubín
IČO: 36145106

1.1.

Štatutárny zástupca: PaedDr. Mária Jagnešáková, riaditeľka

1.2.

Kontaktná osoba: Ing. Peter Grebáč, +421 908 139 198, +421 435816171

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 : Dodávka osobného motorového vozidla

3.1.

Predmet zákazky:
Predmetom zákazky je dodávka 1 ks nového, 9 miestneho osobného motorového vozidla .
Požiadavky na predmet zákazky sú podrobne uvedené v Prílohe č.1 – Opis predmetu zákazky.
Spoločný slovník obstarávania (CPV):
34110000-1 Osobné automobily
34115200-8 Motorové vozidlá na prepravu menej než 10 osôb

4.

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

5.

Termín a miesto dodania
Termín dodania : 14 dní od podpisu zmluvy
Miesto dodania: Oravský Podzámok

6.

Obsah ponuky:
Uchádzač predloží v ponuke:
a) identifikačné údaje o uchádzačovi (Názov a adresa, tel. kontakt, e-mail, IČO, DIČ,
štatutárny zástupca)
b) Návrh na plnenie kritérií
c) Informácie o motorovom vozidle:
- názov resp. typ ponúkaného vozidla
- špecifikáciu ponúkaného vozidla (technické parametre vozidla) tak, aby bolo možné
overiť splnenie minimálnych požiadaviek uvedených v Opise predmetu zákazky
- min. jednu fotografiu resp. obrazovú prílohu ponúkaného motorového vozidla
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.
7.

Podmienky financovania zákazky:
Financovanie plnenia predmetu zákazky je z vlastných zdrojov. Verejný obstarávateľ
neposkytuje preddavky ani zálohové platby. Splatnosť faktúry do 30 dní.

8.

Typ zmluvného vzťahu: Kúpna zmluva
Úspešný uchádzač predloží na vyzvanie verejného obstarávateľa návrh Kúpnej zmluvy, ktorá
nesmie byť v rozpore s podmienkami určenými vo výzve na predkladanie ponúk.

9.

Lehota na predloženie ponúk : do 15.10.2020 do 10:00 hod.

9.1.

Ponuku doručte v lehote na predkladanie ponúk do elektronického systému
www.ezakazky.sk do zákazky „Dodávka osobného motorového vozidla“.
Dokumenty k ponuke vložte do systému v záložke Ponuka. V elektronickom systéme vyplňte
Návrh na plnenie kritérií. Pre odoslanie kliknite na Odoslať ponuku.

9.2.

Otváranie a vyhodnocovanie ponúk je neverejné.

10.
10.1.

Cena a spôsob určenia ceny v ponuke
Cenu stanoví uchádzač v zmysle požiadaviek verejného obstarávateľa vrátane dovozu na
miesto uvedené v bode 5.
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.

10.2.

10.3.

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 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.
d) Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa
predkladajú v štátnom - slovenskom jazyku. Ak je doklad alebo dokument
vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do
štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v
českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do
štátneho jazyka.
e) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo pred podpisom zmluvy s úspešným
uchádzačom obhliadnuť predmet zákazky či zodpovedá požiadavkám verejného
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f)

obstarávateľa, ktoré boli uvedené vo Výzve. Pokiaľ vozidlo nezodpovedá
požiadavkám verejného obstarávateľa, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo
neuzatvoriť zmluvu s týmto uchádzačom.
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).

Prílohy:
Č.1 – Opis predmetu zákazky

Dňa 06.10.2020

Vypracovala:
Ing. Ľuboslava Šafrová
poverená výkonom VO

PaedDr. Mária Jagnešáková
riaditeľka
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