Obec Gyňov, Čanianska 124/3, 044 14 Gyňov
VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie: Obec Gyňov
IČO: 00 324 159
Adresa organizácie: Čanianska 124/3, 044 14 Gyňov
Štatutárny orgán: Mgr. Denisa Vargová, starosta obce
Internetová adresa organizácie: www.obecgynov.sk
Kontaktné miesto: Obec Gyňov, Čanianska 124/3, 044 14 Gyňov
Kontaktná osoba: Mgr. Denisa Vargová, t. č. 0911 705 776
E-mail: gynov@stonline.sk
2. Predmet obstarávania
Názov zákazky: Nové osobné motorové vozidlo
Druh zákazky: tovar
CPV: 34110000-1 Osobné automobily; 34100000-8 Motorové vozidlá
Opis predmetu zákazky: nové príp. predvádzacie osobné motorové vozidlo,
1,6 benzín, 97 kW, spotreba kombinovaná – 5,7 – 6,2 l/100km, 5 dverové, kombi batožinový priestor cca 600 l, manuálna prevodovka, farba biela, airbagy, ABS+EBD+BA,
asistent rozjazdu do kopca, indikácia zapnutia bezpečnostných pásov, imobilizér, súprava na
opravu pneumatík , LED svetlá denného svietenia, predné hmlovky, PCS, RSA, LDA, autom.
diaľkové, výstraha tlaku pneumatík, tempomat, senzor šera a dažďa, disky oceľové
205/55/R16, zadný spojler, spätné zrkadlá - elektrické vyhrievané s integrovanými
smerovkami, el. sklopné, EPS, výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant, systém oneskoreného
zhasnutia svetiel, palubný počítač, diaľkové ovládanie centrálne zamykanie., elektricky
ovládané predné a zadné okná, multi informačný farebný displej, klimatizácia, dvojité dno
batožinového priestoru, parkovací asistent, parkovacie senzory vpredu a vzadu, zadná
parkovacia kamera, sklopné zadné sedadlá, vyhrievanie predných sedadiel, rádio, bluetooth,
hands-free, MP3 prehrávač, reproduktory, ovládanie palubného počítača aj na volante,
strešná anténa
Požadované zmluvné dojednania:
• Cena musí byť stanovená vrátane dopravy na miesto plnenia do sídla verejného obstarávateľa,
kde bude vozidlo aj prevzaté.
• Dodanie motorového vozidla, ktorého technické špecifikácie a technické vlastnosti nebudú
zhodné so všetkými technickými špecifikáciami a vlastnosťami uvedenými v tomto zadaní bude
verejný obstarávateľ považovať za porušenie povinnosti dodávateľa podstatným spôsobom s
následným neuzavretím kúpnej zmluvy.
• Vzdialenosť autorizovaného servisu - maximálne 30 km od sídla objednávateľa.
• Požaduje sa dodať nové, prípadne predvádzacie motorové vozidlo.
• Lehota dodania: do 60 dní od uzatvorenia zmluvného vzťahu
Predpokladaná hodnota zákazky: 13 316,67 bez DPH
Miesto plnenia: Obec Gyňov, Čanianska 124/3, 044 14 Gyňov

3. Termín dodania predmetu obstarávania: lehota dodania do 60 dní od uzatvorenia
zmluvného vzťahu
4. Typ zmluvy: na predmet obstarávania bude vyhotovená Kúpna zmluva
5. Podmienky účasti, obsah ponuky
Cenová ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:
a) Kompletne ocenený predmet zákazky
b) Identifikáciu uchádzača (obchodné meno, sídlo, meno a funkcia štatutárneho orgánu, IČO,
DIČ, kontaktné údaje)
c) Doklad o oprávnenosti poskytovať službu, ktorá zodpovedá predmetu zákazky (fotokópia)
Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky v požadovanom minimálnom
rozsahu, obsahu a kvalite a za podmienok uvedených v tejto výzve.
Nie je prípustné rozdelenie predmetu zákazky.
V prípade, ak uchádzač nedisponuje platným oprávnením dodať tovar/poskytovať
službu/uskutočňovať stavebné práce, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, bude zo zákazky
vylúčený. Spôsobilosť na dodanie tovaru/poskytnutie služby/uskutočnenie stavebných prác
uchádzač preukazuje priložením fotokópie dokladu o oprávnenosti dodávať tovar/poskytovať
službu/uskutočňovať stavebné práce k predloženej cenovej ponuke, resp. verejný obstarávateľ
si túto spôsobilosť overí vo verejne prístupných registroch – Obchodný register, Živnostenský
register.
6. Kritériá na vyhodnotenie ponúk – najnižšia cena celkom za celý predmet obstarávania
Verejný obstarávateľ vyberie spomedzi predložených ponúk ako úspešnú tú ponuku, ktorá splní
podmienky určené verejným obstarávateľom a bude mať najnižšiu cenu celkom za celý predmet
obstarávania. t. z., že jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena celkom za celý
predmet obstarávania.
Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena musí byť vyjadrená v Eurách.
Navrhovanú cenu je potrebné určiť najviac na 2 desatinné miesta.
Uchádzač navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:
a. navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
b. výška DPH ( ak nie je platcom DPH uvedie 0,- € DPH) a upozorní na túto skutočnosť,
c. navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.
Navrhovaná cena za predmet zákazky musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z.
z. o cenách v znení neskorších predpisov.
Cena musí obsahovať všetky náklady spojené s dodaním a montážou predmetu zákazky.
Uchádzačovi nevznikne nárok na úhradu dodatočných nákladov, ktoré si opomenul započítať
do ceny predmetu zákazky.
Ak uchádzač nie je platiteľ DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že
nie je platiteľom DPH, upozorní v ponuke.

7. Lehota na predkladanie ponúk uplynie: 08.11.2018 do 10:00 hod.
Ponuky spolu s identifikačnými údajmi uchádzača a s dokladom o tom, že uchádzač je
oprávnený dodávať tovar, poskytovať službu alebo uskutočňovať práce, ktorý zodpovedá
predmetu zákazky (fotokópia) musia byť doručené v zalepenej obálke s heslom: „NOVÉ
OMV“, s označením a s nápisom „SÚŤAŽ NEOTVÁRAŤ“. Obálka musí obsahovať
adresu odosielateľa. Ponuky je potrebné doručiť verejnému obstarávateľovi (osobne – počas
úradných hodín verejného obstarávateľa alebo poštou, prípadne kuriérom) pred uplynutím
lehoty na predkladanie ponúk na adresu:
Obec Gyňov, Čanianska 124/3, 044 14 Gyňov, Slovenská republika
V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom pošty, iného doručovateľa alebo
osobne, je rozhodujúci termín (t. z. hodina a deň) doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi.
Verejný obstarávateľ nenesie zodpovednosť za oneskorené doručenie ponuky (napr. poštou,
kuriérom a pod.). T. z. v momente uplynutia lehoty na predkladanie ponúk musí byť ponuka
skutočne doručená verejnému obstarávateľovi (nestačí odovzdanie na prepravu a pod.). Ponuky
doručené po uplynutí tejto lehoty nebudú zahrnuté do súťaže a nebudú teda vyhodnocované.
8. Podmienky vyhodnotenia ponúk
Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré zodpovedajú požiadavkám
a podmienkam uvedeným v tejto výzve.
Vyhodnotenie ponúk bude neverejné. Uchádzači budú informovaní o výsledku
vyhodnotenia poštou alebo prostredníctvom e-mailu.
Verejný obstarávateľ vyhodnotí predložené cenové ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek
verejného obstarávateľa na predmet zákazky. Platnou ponukou je ponuka, ktorá zároveň
neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s uvedenými požiadavkami a
podmienkami. Ostatné ponuky uchádzačov budú vylúčené. Uchádzač bude upovedomený o
vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia.
9. Ďalšie informácie
Ponuky sú viazané do: 2 mesiacov
Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného
obstarávateľa na predmet zákazky a vylúči ponuky, ktoré nespĺňajú požiadavky na predmet
zákazky uvedené v tejto výzve.
Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného
nároku voči verejnému obstarávateľovi.
Ponuky uchádzačov doručené na adresu verejného obstarávateľa a predložené v lehote na
predkladanie ponúk sa uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie tohto
verejného obstarávania.
Víťazná ponuka bude predbežne akceptovaná na dodanie predmetu zákazky.
Verejný obstarávateľ neposkytne preddavok ani zálohovú platbu na predmet zákazky. Platba
bude realizovaná na základe fakturácie vykonaných prác, služieb, dodaných tovarov.
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov Obce Gyňov.
V Gyňove, dňa 26.10.2018

Mgr. Denisa Vargová
starosta obce

Verejný obstarávateľ:
Obec Gyňov, Obecný úrad, Čanianska 124/3, 044 14 Gyňov

Postup obstarávania 353/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov

Predmet zákazky:

„Nové osobné motorové vozidlo“
PONUKA

Dodávateľ:

Sídlo:

IČO:
Kontaktná osoba:
Telefón:
E-mail:

Návrh na plnenie kritérií
Navrhovaná zmluvná cena bez DPH
DPH 20%
Navrhovaná zmluvná cena s DPH
V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, uvedie iba navrhovanú zmluvnú cenu bez DPH a poznámku, že nie je
platcom DPH

V ...................... dňa ........................

___________________________
dodávateľ

