MESTO BYTČA
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zák. č. 434/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene niektorých zákonov, na dodanie predmetu zákazky:
„DODÁVKOVÝ AUTOMOBIL NA ROZVOZ STRAVY“
Predmet zákazky: Dodanie osobného automobilu (dodávka) na rozvoz stravy – tovar.
Kód CPV: 34130000-7
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Mesto Bytča
Sídlo: Námestie Slovenskej republiky č. 1/1, 014 01Bytča
IČO: 00 321 192
Telefón: 041/5073914
Fax: 041/5073912
Stránkové hodiny: 8. 00 – 11. 00 hod., 11. 30 – 14. 00 hod.
Kontaktná osoba: Ing. Dušan Beníček – proces verejného obstarávania
p. Ján Končitek – technická časť č.tel. 0907 567 545
e-mail : aukcie@bytca.sk
Typ zmluvného vzťahu: Kúpna zmluva
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3. Miesto dodania zákazky: Podľa bodu 1. tejto výzvy
4. Opis predmetu zákazky a jeho rozsah: Predmetom zákazky je dodanie osobného
automobilu – dodávky s uzavretou úložnou plochou, podľa technickej špecifikácie uvedenej
v tabuľke č. 1.
TABUĽKA Č. 1
Technická špecifikácia predmetu zákazky:
Por.
č.
1.

min. 1,6 BlueHDi 95 BMVM5

min. 70kW/95 HP

2.

Počet prevodových stupňov

5 stupňová manuálna

3.

Objem (cm3)

4.

Výkon kW(HP) pri otáčkach 1/min.

5.

Krútiaci moment (Nm) pri otáčkach (1/min)

6.

Maximálna rýchlosť v km/hod.

Základne technické parametre/Motorizácia

Výkon

min. 1560
min. 70(95) / 3750
min 210/1750
min. 145

Rozmery
1.

Dĺžka v cm

min. 4609

2.

Výška v cm

min. 1935

3.

Rázvor kolies v cm

min. 1920

Bezpečnosť
1.

áno

Zadný parkovací asistent
Výbava

1.

Automatická klimatizácia

áno

2.

Elektricky ovládané, vyhrievané a sklápateľné
vonkajšie spätné zrkadlá

áno

3.

Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním
s možnosťou samostatného uzamknutia kabíny
a nákladového priestoru

áno

4.

Elektricky ovládané predné okná so sekvenčným
ovládaním

áno

5.

Snímač vonkajšej teploty

áno

6.

Zásuvka 12 V v nákladovom priestore

áno

Nákladový priestor
1.

áno

Pevná prepážka so zvukovou a tepelnou izoláciou +
vešiak (nekompatibilná s Moduworkom)
Vonkajšie vybavenie

1.

Presklené zadné krídlové dvere + vyhrievané okná
zadných dverí + stierač

áno

2.

Farba červená Ardent

áno

Audio
1.

áno

Rádio RD6 + Bluetooth + USB Box + dva reproduktory

CELKOVÁ CENA PREDMETU ZÁKAZKY
Por.
č.
1.

Cena bez DPH

DPH

Cena z DPH

Dodávkový automobil na rozvoz
stravy

Výsledná cena bude určená nasledovne:
Celková cena dodania predmetu zákazky:
Cena bez DPH:
Cena s DPH:
V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH pri určení ceny upozorní na túto skutočnosť
verejného obstarávateľa.
5. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: Požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet
zákazky.
6. Variantné riešenie: Neumožňuje sa

8. Podmienky účasti v procese verejného obstarávania: Doklad o oprávnení dodávať tovar,
uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu na daný predmet zákazky podľa § 32
ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
9. Kritériá hodnotenia ponúk:
Por.č..
1.

Kritérium na vyhodnotenie

Cena s DPH/cena celkom•

Váha
100

• cena celkom – v prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH

9.1.Najnižšia cena za dodanie predmetu zákazky
Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou navrhovanou cenou za dodanie
predmetu obstarávania, vyjadrenou v EUR. Pri ďalších návrhoch na plnenie, uvedených v ostatných
ponukách uchádzačov, sa počet prideľovaných bodov určí nepriamou úmerou. Bodové hodnotenie pre
každú ďalšiu navrhovanú cenu za dodanie predmetu obstarávania ostatných ponúk sa vypočíta ako
podiel najnižšej navrhovanej ceny za dodanie predmetu obstarávania platnej ponuky a navrhovanej
ceny za dodanie predmetu obstarávania príslušnej vyhodnocovanej ponuky, prenásobený
maximálnym počtom bodov, ktoré sa prideľujú pre uvedené kritérium.

[(cenamin / cenanavrh) * (bodymax)]
cenamin – najnižšia navrhovaná ponuková cena za dodanie predmetu obstarávania platnej ponuky, vyjadrená
v EUR,
cenan avrh – príslušná posudzovaná ponuková cena za dodanie predmetu obstarávania, uvedená vo
vyhodnocovanej ponuky, vyjadrená v EUR,
bodymax – maximálny počet bodov, prideľovaný pre kritérium “najnižšia cena“.

10. Uplynutie lehoty na predkladanie ponúk a spôsob predloženia ponuky:
a) dňa 26.1.2018. do 9. 00 hod.,
b) doručenie ponuky elektronicky na adrese uvedenej v bode 1. tejto Výzvy, poštou,
alebo osobne na poštovej adrese podľa bodu 1. Výzvy
c) v prípade predloženia ponuky poštou, alebo osobne je potrebné ponuku doručiť
v zalepenej obálke na ktorej musí byť uvedené:
- názov a adresa verejného obstarávateľa,
- obchodné meno a adresa uchádzača,
- „DODÁVKOVÝ AUTOMOBIL NA ROZVOZ STRAVY“ – NEOTVÁRAŤ
- v ponuke je potrebné uviesť e-mailovú adresu uchádzača.
- Predpokladaná hodnota zákazky: cca 15.000,00 € bez DPH
11. Podmienky financovania: Dodávateľovi sa neposkytne žiaden preddavok. Predmet
zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v mesačnom
fakturačnom období v lehote splatnosti faktúr 14 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia.
12.Úspešný uchádzač bude vyzvaný na rokovanie k dodaniu predmetu zákazky. V prípade, že
nepreukáže relevantným spôsobom splnenie podmienok podľa bodu 7 tejto výzvy alebo
odstúpi od svojej ponuky, ktorú predložil, bude rokovanie ukončené a pozvaný na rokovanie
bude ďalší uchádzač nasledujúci v poradí úspešnosti.
Oznámenie o výsledku výzvy bude uchádzačom odoslané prostredníctvom elektronickej
správy na ich e-mailové adresy.
13. Ďalšie informácie: Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť vyhlásený postup
verejného obstarávania v prípade, ak najvýhodnejšia ponuka bude vyššia, ako výška

finančných prostriedkov plánovaných na zabezpečenie predmetnej zákazky, ako aj v zmysle
§ 57 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo primerane upraviť rozsah zákazky podľa
poskytnutých finančných prostriedkov.
Lehota dodania predmetu zákazky, najneskôr do 2 mesiacov od podpisu kúpnej zmluvy.
Súčasťou ponuky musí byť vyplnené a podpísané Čestné vyhlásenie uchádzača, podľa
prílohy č. 1 tejto Výzvy.
14. Predmet zákazky je financovaný z prostriedkov verejného obstarávateľa.

Bc. Miroslav Minárčik
primátor mesta

Príloha č. 1

Čestné vyhlásenie uchádzača vo verejnom obstarávaní
Obchodné meno, sídlo uchádzača a IČO:
..........................................................................................................................................
Vyhlasujem, že ako uchádzač v súťaži pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, na predmet:
zákazky:
„DODÁVKOVÝ AUTOMOBIL NA ROZVOZ STRAVY“,
ktorej Výzvu na predkladanie ponúk zverejnilo Mesto Bytča, Námestie Slovenskej
republiky č. 1/1, 014 01 Bytča, ako verejný obstarávateľ v Profile verejného obstarávateľ na
stránke www.bytca.sk,
-

súhlasím s podmienkami určenými verejným obstarávateľom v tomto verejnom
obstarávaní a so zverejnením predloženej ponuky na profile verejného obstarávateľa.

V ..............................................., dňa .................................. .

Meno oprávnenej osoby uchádzača: ................................................................. .

Podpis oprávnenej osoby uchádzača: ............................................................... .

