Výzva na predloženie ponuky
v rámci postupu verejného obstarávateľa podľa § 117
zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(tovar)
Názov zákazky: „Nákup vozidla spoločnej dopravy“
1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:
Úradný názov: Futbalový klub OL Baník Smolník
Sídlo: Smolník 399, 055 66 Smolník
Štatutárny orgán: Dlugoš Radoslav – starosta obce
IČO: 17071801
DIČ: 2021372386
Kontaktné miesto: Futbalový klub OL Baník Smolník
Kontaktná osoba: Dlugoš Radoslav
Telefón/Fax: +421 911 889 012
E-mail: obecnyuradsmolnik@stonline.sk
Spoločný slovník obstarávania CPV:
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 34110000-1, 34115200-8
NUTS kód: SK042
2. NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY:
„Nákup vozidla spoločnej dopravy“
3. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY:
Predmetom zákazky je nákup 8-miestneho nového automobilu pre potreby občianskeho
združenia a obce Smolník.
Opis východiskovej situácie:
Smolník je malá obec v Gelnickom okrese. Železničná doprava tu nie je žiadna. Najbližšia vlaková stanica sa nachádza 10,6
km od obce. Autobusová doprava je v obmedzenom počte. Obyvatelia sú odkázaní hlavne sami na seba. Čo sa týka prepravy
v zimnom období, je problém v obci s autobusmi v ranných hodinách pri preprave detí do školy zo susednej obce Uhorná.
Preprava žiakov na školské výlety je náročná, nakoľko slovenská autobusová doprava je v obmedzenom čase, nedá sa
rezervovať a tým ani určiť počet voľných miest. Ďalšou skupinou, ktorá je odkázaná na pomoc sú dôchodcovia, ktorí prevažujú
v tejto obci. Dôchodcom obec rozváža obedy prípadne ich prepravujeme na poštu alebo obchodu.
V obci sa nachádza viacero spolkov a združení, ktorým by sme chceli touto cestou pomôcť (SZ zdravotne postihnutých,
Karpatskonemecký spolok, Banský spolok a v neposlednom rade samotný Futbalový klub OL Baník Smolník, ktorý je
žiadateľom).
V obci sa nachádza aj vozičkár, pre ktorého je preprava v osobnom aute veľmi náročná.

Opis predmetu zákazky (minimálne technické parametre):
Typ vozidla: 8-miestne vozidlo
Výkon motora: 110 KW
Objem motora: 2,0 TDI
Palivo: Diesel
Počet rýchlostných stupňov: 6 stupňový manuál
Najazdené km:
do 10 km

Bezpečnostné prvky:
- Airbag vodiča a spolujazdca
- ABS, EBD, ESP
Vybavenie vozidla:
- Posuvné bočné dvere
- Klimatizácia
- Centrálne zamykanie
- Alarm
- Imobilizér
Servis vozidla: 5 rokov / 100.000km
Záruka vozidla: 5 rokov

-

Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane produktového listu
preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s
uvedením presného názvu (obchodnej značky, typu vozidla)

Dodávateľ sa zaväzuje predložiť objednávateľovi pri dodávke osobného motorového
vozidla technický preukaz, návod na obsluhu v slovenskom jazyku, servisnú knižku, povinnú
výbavu vozidla v zmysle § 16 Vyhlášky č.464/2009 Z. z. Ministerstva dopravy, pôšt a
telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke
vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.

Poznámka: možnosť prevozu ZŤP občanov (umiestnením vo vozidle, prípadne
zohľadnením objemu batožinového priestoru pre uloženie invalidného vozíka či iných
pomôcok)
Zákazka je financovaná s finančnou podporou MAS HNILEC a vlastných zdrojov z rozpočtu
obce. Kód výzvy: IROP-CLLD-P813-512-004
Dodávateľ začne s realizáciou predmetu zmluvy až po vystavení písomnej objednávky
verejného obstarávateľa, pričom verejný obstarávateľ túto objednávku vystaví až po
nadobudnutí účinnosti zmluvy o finančnom príspevku získaného od MAS HNILEC, prípadne
získaním kladného stanoviska z kontroly verejného obstarávania.

Pozn.: V prípade, že sa v predmetnej dokumentácii vyskytne odvolanie na konkrétneho
výrobcu, typ výrobku, krajinu pôvodu, označenie a pod. verejný obstarávateľ umožňuje
predložil ekvivalentné riešenie, pri dodržaní minimálnych stanovených parametrov.

4. PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY (bez DPH): 29.174,33 Eur bez DPH
(slovom: Dvadsaťdeväťtisícstosedemdesiatštyrieur a 33/100 centov)

5. ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY:
4.1
Predmet zákazky nie je delený na časti.

7. LEHOTA PREDKLADANIA PONÚK:
Do: 25/09/2020 Do: 12:00 hod.

6. VARIANTNÉ RIEŠENIE:
5.1
Uchádzačom sa neumožňuje predložiť
variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému
riešeniu.
8. LEHOTA VIAZANOSTI PONÚK:
Do: 31/12/2020

9. STANOVENIE CENY:
Do ceny je potrebné zahrnúť všetky náklady dodávateľa spojené s realizáciou predmetu zákazky:
- náklady na dodanie predmetu zákazky
- prípadné ďalšie náklady.
Cenu je potrebné uvádzať v eurách (€). V ponuke je potrebné cenu uvádzať bez DPH, sadzbu a
výšku DPH a cenu s DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť v ponuke.
10. ZMLUVNÉ PODMIENKY:
Výsledkom zadávania zákazky bude Zmluva a následná fakturácia.
Miestom plnenia predmetu zákazky: Obec Smolník
Lehota dodania predmetu zákazky: do max. 10 týždňov odo dňa zaslania objednávky
Splatnosť faktúr: 30 kalendárnych dní

11. PODMIENKY ÚČASTI:
Uchádzač musí spĺňať tieto podmienky účasti:
1. Osobné postavenie podľa § 32 ods. 1, písm. e), f) ZVO
Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady:
a) Výpis z Obchodného registra / Živnostenského registra (doklad o oprávnení poskytovať
predmet zákazky predložený formou uvedenia odkazu na web stránku k overeniu
elektronického dokladu, alebo predložením originálu/overenej kópie/scanu dokladu)
b) Návrh na plnenie kritérií uchádzača – Príloha č. 1 (vyplní uchádzač)
c) Príloha č. 2 – Čestné vyhlásenie (vyplní uchádzač)
d) Produktový list – technická špecifikácia ponuky predkladanej uchádzačom
12. KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK:
jediným kritériom je najnižšia cena na celý predmet zákazky
13. PREDKLADANIE PONÚK:
Uchádzač predloží ponuku v rozsahu a súlade s bodom č. 9 tejto výzvy v slovenskom jazyku a
to prostredníctvom e-mailu, alebo poštovej zásielky, alebo ponuku doručí osobne, v
uzavretej obálke s označením:
•
Identifikačné údaje uchádzača (Názov, sídlo)
•
„NEOTVÁRAŤ“
•
Heslo: „Nákup vozidla spoločnej dopravy“
Na adresu verejného obstarávateľa ( alebo osobne do podateľne):
Futbalový klub OL Baník Smolník
Smolník č. 399
055 66 Smolník
Slovenská republika
alebo elektronicky e-mailom na: obecnyuradsmolnik@stonline.sk

Ponuky zaslané po lehote predkladania ponúk, na inú adresu, inak, v inom jazyku, alebo ak
doklady nebudú predložené podľa požiadaviek verejného obstarávateľa, alebo uchádzač
nebude spĺňať podmienky účasti, alebo nebude uchádzač spĺňať požiadavky na predmet
zákazky podľa Výzvy na predloženie cenovej ponuky, ponuky nebudú brané do úvahy a
nebudú vyhodnocované. Otváranie a vyhodnocovanie ponúk bude neverejné.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neakceptovať ponuky zaslané po termíne na
doručenie ponúk.
Uchádzač zaslaním ponuky súhlasí so všetkými podmienkami verejného obstarávateľa
uvedenými v tejto výzve. Uchádzač nemá právo si uplatniť u verejného obstarávateľa
akékoľvek náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti so zrušením súťaže, zmenou podmienok
súťaže alebo v závislosti s akýmkoľvek rozhodnutím verejného obstarávateľa.
Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere úspešného uchádzača pri postupe
zadávania zákazky v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom
znení nie je možné podať námietky.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade, že z akýchkoľvek dôvodov nedôjde
k uzavretiu zmluvy s úspešným uchádzačom, uzavrie zmluvu v lehote viazanosti ponúk
s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako ďalší v poradí.

14. ZRUŠENIE SÚŤAŽE:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky tohto prieskumu trhu a
prieskum trhu zrušiť. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené
ponuky a neuzavrieť zmluvu so žiadnym z uchádzačov.
Verejný obstarávateľ môže zrušiť súťaž ak cenové ponuky presiahnu limit zákazky v zmysle §
117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.
Verejný obstarávateľ môže zrušiť súťaž aj v prípade, ak predložené ponuky sú vyššie ako bola
predpokladaná hodnota zákazky.

Prílohy:
- Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritérií
- Príloha č. 2 Čestné vyhlásenie

Vypracoval: Radoslav Dlugoš
Dňa: 16.09.2020

PRÍLOHA č.1 PONUKA UCHÁDZAČA – Návrh na plnenie kritérií

Výzva na predloženie ponuky
v rámci postupu verejného obstarávateľa podľa § 117
zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(tovar)
Názov zákazky: „Nákup vozidla spoločnej dopravy“
15. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:
Úradný názov: Futbalový klub OL Baník Smolník
Sídlo: Smolník 399, 055 66 Smolník
Štatutárny orgán: Dlugoš Radoslav – starosta obce
IČO: 17071801
DIČ: 2021372386
Kontaktné miesto: Futbalový klub OL Baník Smolník
Kontaktná osoba: Dlugoš Radoslav
Telefón/Fax: +421 911 889 012
E-mail: obecnyuradsmolnik@stonline.sk

1. IDENTIFIKÁCIA UCHÁDZAČA:
Názov:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Kontaktné údaje:
Kontaktná osoba:

som platcom DPH/nie som platcom DPH (vyznačiť)

2. NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ:
P.č.
1

Telefón/Fax:
E-mail:

Názov položky

MJ
1

Nákup vozidla spoločnej dopravy

CELKOM za celý predmet realizácie zákazky
bez DPH:
DPH 20%:

CELKOM za celý predmet realizácie
zákazky s DPH:
Vypracoval, dňa:

________________________
podpis (pečiatka)

PRÍLOHA č.2 PONUKA UCHÁDZAČA – ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Názov zákazky: „Nákup vozidla spoločnej dopravy“

Čestné vyhlásenie uchádzača
Ja, dolu podpísaný štatutárny orgán uchádzača (názov, sídlo, IČO):

Meno a priezvisko:

čestne vyhlasujem, že

•

•
•
•

ku dňu predkladania ponúk verejného obstarávania na predmet zákazky s názvom „Nákup vozidla
spoločnej dopravy“ spĺňam podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e),
f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)
a v prípade úspešnosti ponuky verejnému obstarávateľovi predložím doklady podľa §32 ods. 2,
alebo podľa § 152 ZVO,
poznám definíciu konfliktu záujmov podľa § 23 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
v znení neskorších zákonov a neexistujú u mňa dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f),
spĺňam požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky určenými vo výzve na predloženie
ponuky a
som si plne vedomý následkov v prípade dokázania nepravdivosti tohto čestného vyhlásenia.

V .................., dátum ...................2020

.......................................

