VÝZVA na predkladanie ponúk v rámci prieskumu trhu na určenie
predpokladanie hodnoty zákazky a výber dodávateľa
v zmysle § 6 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „ZVO“)

MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB TURZOVKA
ako verejný obstarávateľ Vás týmto žiada o predloženie cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu na
určenie predpokladanej hodnoty zákazky a zároveň výber dodávateľa na zabezpečenie zákazky –
dodávky tovaru, ktorá je bežne dostupná na trhu s ustanoveniami ZVO
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov: Mestský podnik služieb Turzovka
Zastúpený: Rudolf Šobich
IČO: 36139297
IČ DPH: 2020134479
Sídlo: Predmier č. 22, 023 54 Turzovka
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: §7, ods. 1, písm. d) ZVO
Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania: Mgr. Beáta Bernátová
Tel.: 041/4352 326
E-mail: mps.turzovka@gmail.com
2. Identifikácia predmetu obstarávania
Predmetom zákazky je dodanie kameniva pre potreby zimnej údržby v meste Turzovka.
Miesto dodania tovaru: Mestský podnik služieb Turzovka, Predmier 22, 023 54 Turzovka
Rozsah predmetu zákazky:
P. č.
Názov, popis položky
2.

Kamenivo frakcia 4-8 mm

Merná
jednotka

Množstvo

t

50,00

Opis predmetu zákazky
Žiadame uviesť cenu materiálu aj s dopravou na stanovisko Mestského podniku služieb Turzovka,
Predmier 22, 023 54 Turzovka.
Ak uchádzač nie je platcom DPH upozorní na túto skutočnosť verejného obstarávateľa.
Rozdelenie zákazky na časti: NIE, verejný obstarávateľ požaduje predložiť ponuku na celý
predmet obstarávania.

3. Financovanie predmetu obstarávania
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu Mestského podniku služieb Turzovka.
4. Lehoty a spôsob predkladania ponúk
Lehota na predloženie cenovej ponuky: 11.11.2019 do 12.00 hod.
Ponuky doručené po uplynutí tejto lehoty nebudú zahrnuté do súťaže a nebudú teda
vyhodnocované.
Cenové ponuky poslať:elektronicky: mps.turzovka@gmail.com
osobne: v pracovné dni od 06.00 hod do 14.00 hod. na adrese Predmier 22
poštou: Mestský podnik služieb Turzovka, Predmier 22, 023 54 Turzovka
5. Podmienky predloženia cenovej ponuky
Cenová ponuka musí obsahovať:
− Identifikačné údaje uchádzača
− Cenovú kalkuláciu v zmysle špecifikácie podľa bodu 2
− Oprávnenie realizovať predmet zákazky (živnostenské oprávnenie alebo výpis zo
živnostenského registra alebo iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných
predpisov alebo výpis z obchodného registra). Doklad o oprávnení podnikať môže byť
predložený aj vo fotokópii.
6. Štruktúra ponúkanej ceny
OCEŇOVACIA TABUĽKA:
P. č.
Názov, popis položky
2. Kamenivo frakcia 4-8 mm

Merná Množstvo Jedn. cena Cena spolu
jednotka
bez DPH
bez DPH
t

Cena spolu
s DPH

50,00

Celková cena s DPH za celý predmet zákazky:
7. Kritérium hodnotenia
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponuky je najnižšia celková cena v EUR s DPH. Ponuka
s najnižšou cenou na celý predmet zákazky, vrátane všetkých vedľajších výdavkov ku dňu
predloženia ponuky.
8. Ostatné informácie
O výsledku vyhodnotenia ponúk budú uchádzači informovaní elektronicky e-mailom. Úspešnému
uchádzačovi bude vystavená objednávka. V zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní proti
rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe zadávania
zákazky v zmysle §117 ZVO formou prieskumu trhu nie je možné podať námietky.
Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.
Ponuky doručené na adresu verejného obstarávateľa a predložené v lehote na predkladanie ponúk sa
po procese vyhodnotenia a skončení lehoty a viazanosti ponúk uchádzačom nevracajú. Zostávajú

ako súčasť dokumentácie o súťaži u verejného obstarávateľa.
Dôvody na zrušenie súťaže:
Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledujúcich dôvodov:
-nebude predložená ani jedna ponuka
-ani jeden účastník nesplní podmienky účasti
-ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám
–ak sa zmenia okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie
-ak celková cena ponuky je neprimerane vysoká.
Poverený pracovník pre zabezpečenie procesu verejného obstarávania:
Mgr. Beáta Bernátová
Termín dodania tovaru: týždeň od vystavenia objednávky
Dátum zverejnenia a odoslania výzvy: 04.11.2019
Druh verejného obstarávania: zákazka na dodanie tovaru bežne dostupnej na trhu.
Verejný obstarávateľ: Mestský podnik služieb Turzovka

Rudolf Šobich
riaditeľ podniku

