VÝZVA
na predloženie cenovej ponuky
k stanoveniu predpokladanej hodnoty zákazky s názvom
„Nákup ojazdeného pásového mini bagra“
Obec Jamník ako verejný obstarávateľ pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky predmetu
„Nákup ojazdeného pásového mini bagra“ podľa § 6 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“) uskutočňuje prieskum trhu.
Týmto Vás pre daný účel verejný obstarávateľ vyzýva na predloženie cenovej ponuky.
V prípade, ak tento prieskum trhu preukáže na základe predložených cenových ponúk, že
predpokladaná hodnota predmetnej zákazky zodpovedá finančnému limitu zákazky s nízkou hodnotou,
predložené cenové ponuky verejný obstarávateľ využije pre výber zmluvného poskytovateľa predmetu
zákazky, pre zabezpečenie postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona
o verejnom obstarávaní, všetko za dodržania ustanovení zákona o verejnom obstarávaní a dodržania
základných princípov verejného obstarávania.

1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov organizácie:
Adresa organizácie:
Štatutárny zástupca:
IČO:
Krajina:
Kontaktné miesto:
Kontaktná osoba:
Telefón:
E-mail:
2.

Obec Jamník
053 22 Jamník č. 101
Ing. František Pavol, starosta obce
00 329 215
Slovenská republika
Obecný úrad Jamník
Ing. František Pavol
0907 997 516
starosta@jamnik-spis.sk

Názov predmetu zákazky:
„Nákup ojazdeného pásového mini bagra“

3.

Druh zákazky:
Zákazka na dodanie tovaru

4.

Spoločný slovník obstarávania (CPV):
Hlavný slovník: 43300000-6 Stavebné stroje a zariadenia

5.

Komplexnosť predmetu zákazky:
Ponuku je potrebné predložiť na celý predmet zákazky.

6.

Opis a rozsah predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je dodanie 1 ks ojazdeného pásového mini bagra s príslušenstvom
v dobrom technickom stave podľa uvedenej technickej špecifikácie:
Rok výroby:
Typ stroja:
Kabína:
Hmotnosť:
Motohodiny:
Hĺbkový dosah:
Stav pásov:
Príslušenstvo:
Celkovo dobrý technický stav

2010 a novší
pásový mini bager
vykurovaná
od 1500 do 2000 kg
do 4000 mtH
min. 2000 mm
dobrý
min 3ks lyžice rôznych rozmerov

Pre celkové zhodnotenie technického stavu vozidla je nutná fyzická obhliadka predmetu
zákazky, ktorú verejný obstarávateľ vykoná pred vyhodnotení ponuky.
Maximálna cena predmetu zákazky:

7.

21 000 Eur s DPH

Miesto a termín plnenia predmetu zákazky:
Miesto plnenia:
Obecný úrad , Jamník č. 101
Termín dodania predmetu zákazky: do 10 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy

8.

Obsah ponuky:
Odporúčané znenie cenovej ponuky je nasledovné:
„Cenová ponuka našej spoločnosti na dodanie predmetu zákazky s názvom „Nákup
ojazdeného pásového mini bagra“ je ............,- EUR celkom bez DPH.“

9.

P. č.

Názov položky

1.

Nákup ojazdeného pásového
mini bagra

Cena celkom
v EUR
bez DPH

DPH (20 %)

Cena celkom v
EUR
s DPH

Mena a ceny uvádzané v ponuke:
Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení
neskorších predpisov. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v EUR.
Uchádzač uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v zložení:




navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
výška a sadzba DPH,
navrhovaná zmluvná cena + výška a sadzba DPH.

Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní.

10.

Predkladanie ponúk:
Ponuky je možné predložiť nasledujúcimi spôsobmi:
- v elektronickej podobe na e-mailovú adresu:
- v listinnej podobe v zalepenej obálke osobne alebo poštou, príp. kuriérom na adresu
sídla verejného obstarávateľa, ktorá musí obsahovať nasledujúce údaje:




obchodné meno (názov) a sídlo (miesto podnikania) uchádzača, ak sa jedná o fyzickú
osobu nepodnikateľa uviesť meno, priezvisko, adresu a kontaktné údaje fyzickej osoby
názov a sídlo verejného obstarávateľa
text: „PHZ – Nákup ojazdeného pásového mini bagra - NEOTVÁRAŤ!“

Ponuky je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk – do 21.10.2019 do 10,00 hod..
11.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena celkom v EUR.

12. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania
12.1 Predmet zákazky bude financovaný z dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády
Slovenskej republiky poskytnutej verejnému obstarávateľovi na základe zmluvy č. UV
SR 82/2019 zo dňa 26.08.2019 a z rozpočtu obce.
12.2 Zmluvnú cenu uhradí verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi bezhotovostným
platobným stykom. Verejný obstarávateľ preddavky neposkytuje.
V Jamníku, 15.10.2019

Ing. František Pavol
starosta obce

