Obec Kameničná
Kameničná 790, 946 01 Kameničná, IČO: 00306495
VÝZVA
NA PREDKLADANIE PONÚK
podľa ust. § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

„Obstaranie použitej techniky –komunálny traktor“
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO:
Názov verejného obstarávateľa: Obec Kameničná
Sídlo: Kameničná 790, 946 01 Kameničná
Štatutárny zástupca: Ing. Milan Lehocký – starosta obce
IČO: 00306495
DIČ: 2021014765
Tel.: 035 / 779 21 66,25 50
Fax: 035 / 779 23 66
E-mail: starosta@kamenicna.eu
Internetová stránka: http://www.kamenicna.eu/
2. Predmet obstarávania: Predmetom obstarávania je kúpa použitej komunálnej techniky –

traktora.
3. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Kúpna zmluva
4. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania): Podrobná technická

špecifikácia je v prílohe č.1.
5. Predpokladaná hodnota zákazky: 20 450,83 EUR bez DPH
6. Miesto dodania predmetu zákazky: Obec Kameničná
7. Lehota na dodanie predmetu zákazky: Predávajúci dodá Predmet kúpy Kupujúcemu v

lehote do 2 mesiacov od doručenia jednostrannej písomnej objednávky Kupujúceho
Predávajúcemu.
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8. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: všetky potrebné informácie

k vypracovaniu cenovej ponuky sú obsiahnuté v tejto výzve na predkladanie ponúk
a v prílohe č.1
9. Lehota na predloženie ponuky: 17.01.2018 do 16:00 hod.
10. Miesto predloženia/doručenia ponuky: EPIC Partner a.s., Bratislavská cesta 4931 (areál

SAD), 945 01 Komárno
11. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Ing. Alexandra Surovecová, tel: 0915 334 416,

surovecova@epicpartner.sk
12. Spôsob predloženia ponuky: poštou, kuriérom alebo osobne

a) Na obálke musí byť jednoznačne označený:
•

názov uchádzača

•

názov verejného obstarávateľa

•

názov zákazky

•

oznaženie „SÚŤAŽ-neotvárať“.

13. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia

ponúk: Víťazná bude najlacnejšia ponuka predložená na celý predmet zákazky.
14. Pokyny na zostavenie ponuky: Ponuka musí byť predložená 1x v písomnej podobe

v slovenskom jazyku.
Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
Cenová ponuka uchádzača t.j. vyplnená príloha č.1 tejto výzvy na predkladanie ponúk:
a) Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ
DPH, štatutárny orgán, kontaktná osoba, telefón, e-mail, bankové spojenie, č. účtu a
pod.) s uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá.
b) Technická špecifikácia a jednotkové ceny
15. Otváranie ponúk:

Miesto: EPIC Partner a.s., Bratislavská cesta 4931, 945 01 Komárno,
Dátum a čas: 18.01.2018 o 9:00 hod.
Otváranie obálok je neverejné!
16. Lehota viazanosti ponúk: 31. 12. 2018

V Komárne dňa 09.01.2018
Ing. Alexandra Surovecová v.r.
Splnomocnená osoba na výkon VO
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Príloha č.1
CENOVÁ PONUKA UCHÁDZAČA
Názov zákazky: ,,Obstaranie použitej techniky – komunálny traktor”
Miesto dodania: Obec Kameničná
a) Identifikačné údaje uchádzača:
Obchodný názov:
Sídlo:
Kontaktná adresa:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Štatutárny zástupca:
Email:
Telefón:
Fax:
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b) Technická špecifikácia a jednotkové ceny:
1) Traktor– 1 ks
Technický údaj - požadovaný parameter
Použitá komunálna technika - traktor

Splnenie podmienky /
Ponúkané parametre *
ÁNO / NIE

Kategória vozidla:
Traktory, pojazdné a účelové stroje (kategórie T, C, S, P, V)

ÁNO / NIE

Podkategória vozidla:
5.1 kolesové traktory (kategória T)

ÁNO / NIE

Motor:
Rok výroby od 2009
Max. výkon motora: od 60 kW
Zdvihový objem valcov motora: min. 4100cm3
Prevádzková hmotnosť od 4500 kg do 5000 kg
Celková hmotnosťod 5000 kg do 6000 kg
Značka a typ ponúkaného stroja:
Výrobca:
Cena za kus bez DPH v EUR
Cena spolu bez DPH v EUR

* Splnenie podmienky / Ponúkané parametre vypĺňa uchádzač podľa ponúkaného stroja buď
uvedením presných parametrov, alebo výberom z uvedených možností:
ÁNO – ponúkaná služba spĺňa uvedené podmienky
NIE – ponúkaná služba uvedené podmienky nespĺňa
V .................................................., dňa ...........................................................

----------------------------------------------------Podpis štatutárneho zástupcu
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