Záhradnícke a rekreačné služby
Švermova 45
974 01 BANSKÁ BYSTRICA
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
podľa § 117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru.
Organizácia Záhradnícke a rekreačné služby je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona
č. 343/2015 Z. z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Touto cestou Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky:

„Malý úžitkový trojstranný sklápač - 2 ks“
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie:

Záhradnícke a rekreačné služby

Adresa:

Švermova 45, 974 04 Banská Bystrica

IČO:

00 183 075

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie:
Kontaktné osoby vo veciach technických:

Ing. Janka Majerová 0918 804 401, 048/28 51 805
Andrej Dubovický, 0907 816 242

2. Opis predmetu zákazky
Spoločný slovník obstarávania (CPV):
34134200-7 Nákladné vozidlá s vyklápaním
Predmetom obstarávania je nákup 2 ks malých úžitkových trojstranných sklápačov podľa špecifikácie
uvedenej v prílohe č. 1 Výzvy. Jeden sklápač požadujeme s pohonom 4x4. Predmet obstarávania nie je
rozdelený na časti, uchádzač predkladá ponuku na celý predmet zákazky.
3. Podmienky financovania predmetu obstarávania: Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu
verejného obstarávateľa. Zálohy budú poskytnuté na základe dohodnutých podmienok v kúpnej zmluve.
4. Podmienky účasti uchádzačov:
Osobné postavenie: Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa
podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písme. e) a f)
Verejný obstarávateľ preto požaduje predložiť:
-

fotokópiu dokladu o oprávnení dodávať tovar v predmete zákazky. Pre účely tejto zákazky bude
postačujúce, ak uchádzač predloží informatívny výpis alebo internetový odkaz na register
(ORSR/ŽRSR a pod.). Verejný obstarávateľ si zápis skontroluje;
čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti na verejnom obstarávaní potvrdený
konečným rozhodnutím v Slovenskej republike, alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu.

Finančné a ekonomické postavenie: Nepožaduje sa
Technická alebo odborná spôsobilosť: Nepožaduje sa
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5. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériom hodnotenia ponúk je najnižšia cena za predmet zákazky v EUR celkom.
Verejný obstarávateľ požaduje vyplniť Návrh na plnenie kritérií – Cenovú ponuku, ktorá je uvedená
v Prílohe č. 2. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie aj túto skutočnosť. Neúplná ponuka nebude
hodnotená.
6. Požiadavky na obsah ponuky
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:
1. Technickú špecifikáciu predmetu zákazky, kde uchádzač uvedie či parametre sklápačov spĺňajú
minimálne požadované parametre.
2. Návrh na plnenie kritérií – cenovú ponuku na celý predmet zákazky podpísanú štatutárnym zástupcom
uchádzača resp. ním poverenou osobou.
3. Fotodokumentáciu ponúkaných sklápačov.
4. Čestné prehlásenie podľa bodu 4 tejto Výzvy (vzor uvedený v prílohe č. 3 Výzvy).
7. Lehota na predkladanie ponúk: 05.02.2021 do 11:00
Ponuka predložená po uplynutí lehoty nebude vyhodnocovaná.
Cenové ponuky doručte poštou alebo osobne v zalepenej obálke s označením „Malý úžitkový
trojstranný sklápač - 2 ks“ na adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy, alebo e-mailom na adresu
janka.majerova@zaaresbb.sk v skenovanej podobe.
Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Ing. Janka Majerová, referent pre verejné obstarávanie, ekonomické
oddelenie.
8. Otváranie ponúk:
Otváranie ponúk sa uskutoční 05.02.2021 do 11:15 hod., na adrese uvedenej v bode 1, ekonomické
oddelenie.
9. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa
Verejný obstarávateľ oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok
vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi verejný obstarávateľ oznámi, že jeho ponuku prijíma.
Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel. Verejný obstarávateľ následne požiada úspešného
uchádzača o súčinnosť o rokovaní o zmluve. Výsledkom úspešného výberového konania bude uzavretie
kúpnej zmluvy a vystavenie objednávky.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nevybrať uchádzača, resp. zrušiť verejné obstarávanie na
zabezpečenie plnenia predmetu zákazky - ak nebude predložená ani jedna ponuka, ani jeden uchádzač
nesplní podmienky účasti, ak sa zmenia okolnosti, za ktorých bolo verejné obstarávanie vyhlásené.
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením cenovej ponuky znáša uchádzač bez
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok zadávania zákazky.
V Banskej Bystrici, dňa 29.01.2021
Vypracoval: Ing. Janka Majerová, referent pre VO
PhDr. Ivan Šabo
Riaditeľ organizácie
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Prílohy:
č. 1
Technická špecifikácia
č. 2

Návrh na plnenie kritérií – cenová ponuka uchádzača

č. 3

Čestné vyhlásenie

