VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
vypracovaná ako podklad k vypracovaniu a predloženiu ponuky na dodanie tovarov podľa§3 ods.2 zákona
č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA :
ÚRADNÝ NÁZOV :
Obec Hontianske Nemce
ADRESA SÍDLA :
Hontianske Nemce 500, 962 65 Hontianske Nemce
IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO :
00319929
ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA / KONTAKTNÁ OSOBA : PaedDr. Jozef Nemec, starosta obce
KONTAKTNÉ ÚDAJE :
telefón : +421 45 559 12 80
mobil : +421 911 941 149
e - mail : starosta@hontianskenemce.sk

2. ZATRIEDENIE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA PODĽA ZÁKONA :
Obec je verejným obstarávateľom podľa §7 ods.1 písm.b) zákona o verejnom obstarávaní.

3. ZDÔVODNENIE ZÁKAZKY BEZ VYUŽITIA ELEKTRONICKÉHO
TRHOVISKA :
Predmetom tejto zákazky je dodanie, resp. nákup strojného vybavenia pre potreby obce
pozostávajúce z fekálneho vozidla. Predmet zákazky bude pre verejného obstarávateľa
poskytovaný na základe jeho špecifických a jedinečných požiadaviek na technické parametre,
príslušenstvo a výbavu, ako aj požiadavky na pravidelné vykonávanie posezónnej technickej
prehliadky v sídle verejného obstarávateľa, nástup na vykonanie servisu do 24 hodín, odstránenie
poruchy do 48 hodín, prípadne poskytnutie náhradného strojného zariadenia do doby odstránenia
poruchy je možné konštatovať, že sa nejedná o bežne dostupný tovar na trhu. Staré fekálne
vozidlo, ktoré obec prevádzkovalo vyše tridsať rokov je neopraviteľné a tým aj nepoužiteľné pre
vývoz fekálií z domácnosti. Jedná sa o havarijný stav, nakoľko obec je povinná zabezpečiť
vývoz. Konštatovanie, že sa nejedná o bežne dostupný tovar na trhu potvrdzuje aj skutočnosť,
že obstarávaný tovar nie je spotrebného charakteru a nie je určený na uspokojenie bežných
prevádzkových potrieb verejného obstarávateľa, nakoľko potreba jeho prevádzkovania bude
priamo ovplyvnená aktuálnymi potrebami obce a obyvateľov obce. Na základe uvedených
skutočností verejný obstarávateľ nákup strojného vybavenia obce uskutoční ako nákup tovaru,
zadaním zákazky s nízkou hodnotou podľa §117 zákona o verejnom obstarávaní a samotný
výber úspešného uchádzača vykoná formou prieskumu trhu.

4. NÁZOV ZÁKAZKY :
Nákup strojného vybavenia obce.

5. DRUH ZÁKAZKY :
Podľa §3 ods.2 zákona o verejnom obstarávania jedná o zákazku na dodanie tovaru, ktorej predmetom je
kúpa tovaru.

6. HLAVNÉ MIESTO DODANIA :
KRAJ :
OKRES :
OBEC :
MIESTO :

Banskobystrický
Krupina
Hontianske Nemce
sídlo verejného obstarávateľa
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7. VÝSLEDOK VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA :
Výsledkom verejného obstarávania je uzavretie kúpnej zmluvy podľa ustanovení zákona č.513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi verejným obstarávateľom ako kupujúcim na
jednej strane a úspešným uchádzačom ako predávajúcim na strane druhej.

8. STRUČNÝ OPIS ZÁKAZKY :
8.1.
8.2.
8.3.

Predmetom zákazky je dodanie strojného vybavenia obce.
Opis, rozsah a technické parametre sú uvedené v Opise predmetu zákazky, ktorý je prílohou tejto Výzvy
na predkladanie ponúk.
Verejný obstarávateľ po dodaní obstarávaného tovaru od ich dodávateľa vyžaduje :
- vykonávanie pravidelnej posezónnej technickej prehliadky, ktorá sa bude konať na základe
predchádzajúcej požiadavky oznámenej dodávateľovi v dostatočnom časovom predstihu,
- nástup na vykonanie servisu v prípade poruchy strojného zariadenia do 24 hodín od oznámenia poruchy
dodávateľovi verejným obstarávateľom,
- odstránenie poruchy strojného zariadenia počas záručnej doby najneskôr do 48 hodín od začatia
servisnej opravy dodávateľom alebo ním poverenou osobou zabezpečujúcou servis,
- v prípade záručnej opravy presahujúcej dobu 48 hodín poskytnutie náhradného strojného zariadenia
rovnakého alebo obdobného typu a technických vlastností, a to až do doby odstránenia poruchy.

9. SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA ( CPV ) :
HLAVNÝ SLOVNÍK : 34144410-5

Fekálne vozidlá

10. CELKOVÝ ROZSAH PREDMETU ZÁKAZKY :
10.1. Celkový rozsah obstarávaného tovaru - predmetu zákazky :
- fekálne vozidlo
10.2. Opis, rozsah a technické parametre obstarávaného tovaru je uvedený v Opise predmetu zákazky, ktorý je
prílohou tejto Výzvy na predkladanie ponúk.
10.3. V uvedenej prílohe sú taktiež uvedené minimálne požiadavky obstarávaného strojného zariadenia tak,
aby tieto vyhovovali potrebám verejného obstarávateľa.

11. PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY :
11.1. Predpokladaná hodnota zákazky : 40 000,00 EUR bez DPH
11.2. Predpokladaná hodnota obstarávanej zákazky bola určená na základe verejným obstarávateľom
vykonaného cenového prieskumu.

12. TRVANIE ZMLUVY V MESIACOCH :
12.1. Predmet zákazky je potrebné dodať do sídla verejného obstarávateľa v čo najkratšom čase, najneskôr
však v lehote 7 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami.
12.2. Predmet zákazky bude dodaný do sídla verejného obstarávateľa kompletne, ako je uvedené v bode 10.
Celkový rozsah predmetu zákazky tejto Výzvy na predkladanie ponúk.
12.3. Súčasťou dodania bude prevzatie dodaného tovaru verejným obstarávateľom a k nemu odovzdanie
všetkých potrebných dokladov zo strany dodávateľa, t.j. certifikát alebo vyhlásenia o zhode, doklad
o záruke, doklad o záručnom a pozáručnom servise (servisná knižka), doklad potrebný k prihláseniu do
evidencie v zmysle platnej legislatívy, ...

13. HLAVNÉ PODMIENKY FINANCOVANIA A PLATOBNÉ PODMIENKY :
13.1. Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa.
13.2. Platobné podmienky a splatnosť faktúry bude stanovená v uzavretej kúpnej zmluve.

14. PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV :
14.1. Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti :
14.1.1. Každý uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v §32 ods.1
písm.e) zákona o verejnom obstarávaní. K preukázaniu stanovenej podmienky účasti musí uchádzač
v ponuke predložiť doklad o oprávnení podnikať, a to predložením kópie výpisu z Obchodného
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registra Slovenskej republiky v prípade uchádzača, ktorý je právnickou osobou alebo predložením
kópie výpisu zo Živnostenského registra Slovenskej republiky v prípade uchádzača, ktorý je
fyzickou osobou – podnikateľom.
14.2. Každý uchádzač je povinný predložiť doklad o oprávnení dodávať tovar. Jeho nepredloženie bude
vyhodnotené ako nesplnenie podmienok účasti uchádzača a tento uchádzač bude z verejného
obstarávania vylúčený, a to bez ohľadu na výšku ním ponúkanej ceny za dodanie predmetu zákazky.
14.3. Odôvodnenie stanovenej požiadavky :
Verejný obstarávateľ stanovil vyššie uvedenú požiadavku na predloženie dokladu k preukázaniu splnenia
podmienok účasti v tomto prieskume trhu primerane k predpokladanej hodnote obstarávanej zákazky
a v súlade s platnou legislatívou.

15. KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK :
15.1. Verejný obstarávateľ stanovuje postup na vyhodnotenie ponúk na základe najnižšej ceny podľa §44 ods.3
písm.c) zákona o verejnom obstarávaní.
15.2. Predložené ponuky budú vyhodnocované na základe najnižšej celkovej ceny s DPH uvádzanej v peňažnej
mene EUR, resp. najnižšej celkovej ceny v prípade, že uchádzač nie je platcom DPH.
15.3. Úspešný uchádzač umiestnený na 1. mieste bude ten, ktorého celková ponúknutá cena s DPH bude
najnižšia, resp. ktorého celková ponúknutá cena, v prípade neplatcu DPH, bude najnižšia.
15.4. Poradie ostatných uchádzačov bude uvedené v zostupnom poradí.
15.5. Do hodnotenia ponúk nebude zaradená ponuka toho uchádzača, ktorý uvedenie celkovú cenu bez DPH,
resp. ktorý ako neplatca DPH uvedie celkovú cenu za dodanie obstarávaného predmetu zákazky vyššiu
ako je jej predpokladaná hodnota uvedená v bode 11. Predpokladaná hodna zákazky tejto Výzvy na
predkladanie ponúk.
15.6. Uchádzač ponuku predloží na dodanie obstarávaného tovaru tak, ako je uvedené v Opise predmetu
zákazky, ktorý je prílohou tejto Výzvy na predkladanie ponúk a tak, ako je uvedené vo vyššie uvedenom
bode 8. Stručný opis zákazky a bode 10. Celkový rozsah predmetu zákazky tejto Výzvy na predkladanie
ponúk.
15.7. Ak bude predložená len jedna ponuka a verejné obstarávanie nebude zrušené, bude hodnotená len jej
prijateľnosť pre verejného obstarávateľa. V prípade, že bude vyhodnotená ako prijateľná je verejný
obstarávateľa povinný v profile zverejniť odôvodnenie, prečo verejné obstarávanie nezrušil.
15.8. V prípade rovnosti cien ponúknutých jednotlivými uchádzačmi vo svojich ponukách bude týmto
uchádzačom pridelené rovnaké poradie.
15.9. V prípade rovnosti najnižších cien ponúknutých uchádzačmi bude úspešným uchádzačom ten, ktorého
písomne deklarovaná vzdialenosť servisného miesta od sídla verejného obstarávateľa uvedená v km bude
kratšia, a tým efektívnejšia na financovanie dopravy počas trvania záručného servisu verejným
obstarávateľom.

16. LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK :
16.1. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa :
21. februára o 13 : 00 hod.
16.2. Predložením ponuky sa rozumie jej fyzické doručenie do sídla verejného obstarávateľa, na adresu
uvedenú v bode 1. Identifikácia verejného obstarávateľa tejto Výzvy na predkladanie ponúk, v lehote
stanovenej na predkladanie ponúk, a to bez ohľadu na dátum jej odoslania.
16.3. Ponuky, ktoré budú doručené po uplynutí stanovenej lehoty na predkladanie ponúk sa nebudú otvárať a
budú vrátené uchádzačom, resp. ich odosielateľom. Ako doklad preukazujúci neskoré doručenie bude
vyhotovená kópia obálky ponuky s údajmi potvrdzujúcimi túto skutočnosť a tento bude súčasťou
archivovanej dokumentácie z tohto verejného obstarávania.
16.4. Otváranie včas predložených ponúk sa bude konať dňa 18. decembra 2017 v čase od 13 : 10 hod. v sídle
verejného obstarávateľa, v kancelárii starostu obce.

17. MIESTO NA PREDKLADANIE PONÚK :
Uchádzači ponuky doručia do podateľne verejného obstarávateľa, v lehote uvedenej v bode 16. Lehota na
predkladanie ponúk tejto Výzvy na predkladanie ponúk. Podateľňa sa nachádza v sídle verejného
obstarávateľa, v budove Obecného úradu Hontianske Nemce, t.j. na adrese :
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Obec Hontianske Nemce, Hontianske Nemce 500, 962 65 Hontianske Nemce

18. OBSAH PONUKY :
18.1. Uchádzačom predkladaná ponuka musí obsahovať doklady uvedené v bode 14. Podmienky účasti
uchádzačov tejto Výzvy na predkladanie ponúk a bude predložená v nasledovnom rozsahu :
18.1.1. Identifikačné údaje uchádzača v rozsahu minimálne :
 Obchodný názov a adresu sídla alebo adresu miesta podnikania
 Identifikačné číslo
 Kontaktné údaje (kontaktná osoba / štatutárny orgán, telefón, mobil, e-mail, atď.)
18.1.2. Doklady a dokumenty uvedené v bode 14. Podmienky účasti uchádzačov (doklad o oprávnení
podnikať), v čase a spôsobom stanoveným v bode 16. Lehota na predkladanie ponúk a v bode 17.
Miesto na predkladanie ponúk tejto Výzvy na predkladanie ponúk.
18.1.3. Návrh na plnenie kritéria určeného na hodnotenie ponúk nasledovne :
18.1.3.1. Uchádzač, ktorý je platca DPH :
 Cena bez DPH .............
EUR
 DPH 20 % ....................... EUR
 Cena s DPH .................. EUR
18.1.3.2. Uchádzač, ktorý nie je platca DPH :
 Celková cena ..............
EUR
 Upozornenie, že uchádzač nie je platca DPH
18.1.4. Opis požadovaných technických parametrov vyhotovený pre obstarávaný tovar tak, ako je uvedené
v predkladanej prílohe Opis predmetu zákazky tejto Výzvy na predkladanie ponúk. Uchádzač podľa
uvedenej prílohy, ktorá je vzorom pre vypracovanie ponuky, doplní technické parametre ním
ponúkaného strojného zariadenia, resp. doplní údaj, či ním ponúkané strojné zariadenie spĺňa
požadované technické parametre (doplní ÁNO) alebo ich nespĺňa (doplní NIE).
18.2. Uchádzač návrh na plnenie kritérií v ponuke uvedie ako cenu stanovenú podľa zákona č.18/1996 Zb.
o cenách v znení neskorších predpisov so zaokrúhlením na dve desatinné miesta.
18.3. Uchádzač predkladá všetky doklady ponuky v originálnej listinnej podobe alebo ako ich úradne
osvedčenú kópiu. Vo forme kópie originálu bez úradného osvedčenia je možné predložiť doklady,
ktorých pravdivosť si môže verejný obstarávateľ overiť prostredníctvom internetu alebo iným pre neho
dostupným spôsobom, t.j. výpis z Obchodného registra SR alebo výpis zo Živnostenského registra SR.
18.4. Uchádzačom predkladaná ponuka bude obsahovať všetky doklady a údaje podľa tohto bodu tejto Výzvy
na predkladanie ponúk, v opačnom prípade bude ponuka vyhodnotená ako nekompletná a z verejného
obstarávania bude vylúčená, resp. nebude zaradená dohodnotenia úspešnosti.
18.5. Uchádzač ponuku predkladá v zalepenej obálke, na ktorej bude uvedený adresát - verejný obstarávateľ,
odosielateľ - uchádzač alebo osoba oprávnená konať za uchádzača, názov zákazky a bude výrazne
označená heslom : „SÚŤAŽ – NEOTVÁRAŤ“.

19. MINIMÁLNA LEHOTA VIAZANOSTI PONÚK :
Verejný obstarávateľ stanovuje dátum 28.02.2018 ako lehotu, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané,
t.j. počas ktorej nie je možné ceny uvedené v predložených ponukách, ani ich obsah meniť.

20. ZÁKAZKA SA TÝKA PROJEKTU / PROGRAMU FINANCOVANÉHO
Z FONDOV EÚ :
Zákazka sa netýka projektu alebo programu financovaného z fondov Európskej únie.

21. PRÍLOHY :
Opis predmetu zákazky :
a) Fekálne vozidlo
Hontianske Nemce, 7.2.2018

PaedDr. Jozef Nemec
starosta obce
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