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VEC
Prieskum Trhu – Výzva na predloženie ponuky - zaslanie
Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na nákup „Snehové reťaze pre traktor
VALTRA N113“.
v prílohe Vám zasielame výzvu na predloženie ponuky, v ktorej sú podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Smernice upravujúcej postup pri
zadávaní zákaziek uvedené podmienky verejného obstarávania.
Na výber zmluvného partnera je použitý postup Výzva na predloženie ponuky – prieskum trhu,
z ktorého nevyplývajú pre poskytovateľa cenovej ponuky žiadne nároky na uzatvorenie zmluvy pre plnenie
predmetu zákazky.
Veríme, že sa procesu verejného obstarávania zúčastníte a predložíte akceptovateľnú ponuku na
požadovaný predmet zákazky v súlade s výzvou.

S pozdravom

Mgr. Ľubomíra Klepáčová
starostka obce
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VÝZVA
na predloženie ponuky
podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov na nákup „Snehové reťaze pre traktor VALTRA N113“
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie: Obec Demänovská Dolina
Sídlo organizácie: Demänovská Dolina 258, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 00315168
Kontaktná osoba obstarávateľa určená pre styk s uchádzačmi: Ing. Denisa Husovská
Telefón: 0905946899
Email: stavebnyurad@demanovskadolina.info, starosta@demanovskadolina.info
2. Predmet zákazky – opis:
Predmetom zákazky je nákup snehových reťazí pre traktor VALTRA N113. Parametre:
- rozmer zadných pneumatík 480/80R38
- rozmer predných pneumatík 400/80R28
- pneumatiky NOKIAN – industriálne
- typ diskov – pevný zosilnený disk
3. Typ zmluvy:
Objednávka
4. Zdroj finančných prostriedkov a podmienky financovania:
Financovanie predmetu zákazky bude z finančných prostriedkov obce Demänovská Dolina.
Financovanie bude prebiehať na základe faktúr.
5. Miesto dodania predmetu zákazky:
Obecný úrad – Demänovská Dolina
6. Možnosť predloženia cenovej ponuky:
Iba na celý predmet zákazky
7. Variantné riešenie:
Nie
8. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:
10 - 15 dní od vystavenia objednávky
9. Lehota na predkladanie cenových ponúk:
30.12.2014 do 12:00 hod.
10. Adresa na ktorú sa majú ponuky doručiť:
Adresa verejného obstarávateľa uvedená v bode 1. V prípade osobného doručenia uchádzači
odovzdajú ponuku do podateľne v uzatvorenej obálke s označením:
- „Súťaž neotvárať“
- „Snehové reťaze pre traktor VALTRA N113“
Ponuku je možné zaslať aj v elektronickej forme na e-mail starosta@demanovskadolina.info

11. Obsah ponuky
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:
- Identifikačné údaje uchádzača – obchodný názov, adresa sídla uchádzača, meno, priezvisko
a funkcia štatutárneho zástupcu uchádzača, IČO, IČ DPH, kontaktné telefónne čísla a e-mailová
adresa,
- Ponukový list, kde bude uvedený spôsob tvorby ceny na predmet zákazky
12. Spôsob určenia ceny:
- V zmysle zákona o cenách NR SR č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov sa považujú ceny
uvedené v ponuke za ceny maximálne.
- Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona o cenách
- Ceny budú vyjadrené v euro a budú platné počas trvania zmluvy.
- Ak uchádzač je platcom DPH, navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:
Navrhovaná zmluvná cena bez DPH
Sadzba DPH a výška DPH
Navrhovaná zmluvná cena celkom vrátane DPH
- Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Súčasne na túto
skutočnosť v ponuke upozorní.
13. Kritérium hodnotenia ponúk
Najnižšia cena vrátane DPH
14. Ďalšie informácie:
Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku predmetného traktora, aby získali všetky informácie,
ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky. Výdavky spojené s obhliadkou traktora
idú na ťarchu záujemcu.

