VÝZVA
na predkladanie cenových ponúk
Zákazka s nízkou hodnotou
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Obec Spišský Hrhov
SNP 10, 053 02 Spišský Hrhov
IČO: 00329592
Telefón: 053/4592 238, Fax: 053/4592 238
Zastúpená: PhDr. Vladimír Ledecký starosta obce, e-mail: spissky.hrhov@vmnet.sk
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie:
Mgr. Lívia Vagnerová, e-mail: vagnerova@spisskyhrhov.sk
2. Názov zákazky: „Kúpa osobného motorového vozidla“.
3. Typ zmluvy: zmluva.
4. Miesto dodania predmetu: Obec Spišský Hrhov.
5. Podrobný opis predmetu zákazky a technická špecifikácia: Kúpa osobného
motorového vozidla s nasledovnými minimálnymi technickými parametrami a ostatnou
výbavou vozidla
Zdvihový objem motora: min. 1 300 cm³ max 1 400 cm³
Motor: atmosférický štvorvalcový
Výkon: min. 73kW
Druh prevodovky: manuálna 6 stupňová
Palivo: benzín
Typ náhonu: pohon predných kolies
Objem batožinového priestoru: min. 390l
Záruka: min. 6 rokov
Počet miest na sedenie: 5
Dostupnosť autorizovaného servisu: max 50km,
Bezpečnosť: Airbag min 6x, ABS, elektronický stabilizačný systém, automatický asistent
diaľkových svetiel, aktívny systém udržiavania v jazdnom pruhu, asistent na predchádzanie
čelným zrážkam, tempomat, alarm, imobilizér,
Ostatné: klimatizácia, výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča, nastaviteľný volant, dojazdové
rezervné koleso, parkovacie senzory zadné, led denné svietenie, predné hmlové svetlomety,
hliníkové disky min 16 palcov, posilňovač riadenia, vyhrievané sedačky min. 2x, vyhrievaný
volant, elektrické ovládanie okien min. 4x, autorádio, USB nabíjačka.
6. Predpokladaná hodnota zákazky: 14 694,00 € bez DPH.

Kód CPV:. 34110000-1 osobné automobily
7. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: nie je možnosť rozdelenia cenovej ponuky.
8. Variantné riešenie: nepripúšťa sa.
9. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: 31.10.2019
10. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk: Cenovú ponuku predložiť najneskôr
do 7.10.2019 do 10:00 hod. Doručenie cenovej ponuky je možné mailom na adrese
vagnerova@spisskyhrhov.sk poštou na adrese uvedenej v bode 1 tejto výzvy alebo osobne na
tej istej adrese. Ponuka musí byť označená: adresou verejného obstarávateľa, adresou
uchádzača, s označením „SÚŤAŽ NEOTVÁRÁŤ“. Označená heslo: Kúpa osobného
motorového vozidla. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku v € a v súlade so zákonom
NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s vyhláškou
Ministerstva financií SR č. 87/19996Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách. Ak je
uchádzač platcom DPH je potrebné uviesť cenu s DPH a cenu bez DPH. Ak uchádzač nie je
platcom DPH, uvedie túto skutočnosť v ponuke.
11. Lehota a miesto otvárania ponúk: 7.10.2019 o 10.30 hod. na adrese uvedenej v bode 1 tejto
výzvy.
12. Predložená ponuka musí obsahovať: identifikačné údaje uchádzača – obchodné meno,
adresa sídla, meno a priezvisko štatutárneho orgánu resp. osoby oprávnenej konať v mene
uchádzača, IČO, DIČ, IČ DHP, tel. číslo, mailovú adresu, pečiatku a podpis štatutárneho
orgánu, resp. osoby oprávnenej konať za uchádzača.
13. Financovanie zákazky: Rozpočet obce.
14. Podmienky účasti: doklad o oprávnení dodávať predmet zákazky (kópia) – živnostenské
oprávnenie, resp. výpis zo živnostenského registra, výpis z obchodného registra alebo iné
oprávnenie vydané podľa osobitných predpisov resp. ekvivalentný doklad.
15. Kritéria na hodnotenie ponúk: - najnižšia cena, cena s DPH za celý premet zákazky.
16. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
- verejný obstarávateľ oznámi výsledok verejného obstarávania uchádzačom písomnou
alebo elektronickou formou.
- návrh zmluvy o dielo predloží na vyzvanie úspešný uchádzač
- zmluva nadobúda platnosť podpisom zmluvy oboma stranami a účinnosť po dni
zverejnenia na www sídle objednávateľa
- verejný obstarávateľ bude akceptovať len ponuky vypracované a predložené v zmysle
tejto výzvy
Spišský Hrhov 30.9.2019

.........................................
PhDr. Vladimír Ledecký
starosta obce

