VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
(zadávanie zákazky s nízkou hodnotou
podľa ustanovenia § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších zákonov)
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov: Mestský podnik služieb Turzovka
Zastúpený: Rudolf Šobich
IČO: 36139297
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.: 041/4209391
E-mail: mps.turzovka@gmail.com
2. Identifikácia predmetu obstarávania
Predmetom zákazky je Dodanie posypovej soli pre potreby zimnej údržby v Meste Turzovka.
Doba dodania: do 31.10.2020
Miesto dodania tovaru: Mestský podnik služieb Turzovka, Predmier 22, 023 54 Turzovka
Predpokladaná hodnota zákazky: 7.000,00 bez DPH
Rozsah predmetu zákazky:
P. č.
Názov, popis položky
1.

SOĽ na posyp ciest voľne ložená

Merná jednotka Množstvo
t

100,00

Opis predmetu zákazky:
Soľ kamenná priemyselná voľne ložená s protispekacou prísadou na odstránenie snehu,
zostatkového snehu, vhodná na zimnú údržbu ciest. Zloženie NaCl: min 98 %, Nerozpustné časti:
0,7 %, vlhkosť max 1%, protispekacia prísada min. 50 ppm.
Do zákazky zahrnúť všetky náklady spojené s dodávkou tovaru. 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. Platby za
plnenie sa budú realizovať v eurách, bezhotovostným platobným stykom na základe vystavenej
faktúry v ucelených celkoch, ktorej súčasťou bude obstarávateľom overený súpis dodaného

materiálu. Verejný obstarávateľ vyžaduje 14-dňovú lehotu splatnosti predloženej faktúry.
4. Lehoty a spôsob predkladania ponúk
Lehota na predloženie cenovej ponuky: do 09.10.2020 do 12.00 hod.
Adresu, na ktorú sa majú cenové ponuky doručiť: Mestský podnik služieb Turzovka, Predmier č.22,
023 54 Turzovka
osobne: v pracovné dni od 6,00 hod. do 14,00 hod. na adrese:
Predmier 22, 023 54 Turzovka
poštou: Predmier 22, 023 54 Turzovka
elektronicky: mps.turzovka@gmail.com
5. Podmienky predloženia cenovej ponuky
Cenová ponuka musí obsahovať:
− identifikáciu uchádzača,
− cenovú kalkuláciu v zmysle špecifikácie podľa bodu 2
− doklad o oprávnení podnikať (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.
− Certifikát o tovare
Uchádzač ocení ponuku v eurách. Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená v zmysle zákona
NR SR č. 18/1996 o cenách a musí obsahovať všetky náklady spojené s dodávkou predmetu
zákazky počas celého trvania zmluvného vzťahu. Uchádzač predloží navrhovanú zmluvnú cenu
podľa špecifikácie predmetu zákazky v zmysle tejto výzvy.
Uchádzač, ktorý predloží ponuku osobne, príp. poštou – predloží ponuku v neprehľadnom
uzavretom obale s označením „SÚŤAŽ – NEOTVÁRAŤ“ a heslom: „“ s uvedením adresy
odosielateľa.
Cenovú ponuku zaslanú elektronickou poštou požadujeme predložiť ako scan vo formáte PDF s
viditeľným podpisom uchádzača. Email bude v predmete označený heslom súťaže a bude
obsahovať základné identifikačné údaje uchádzača.
6. Štruktúra ponúkanej ceny
OCEŇOVACIA TABUĽKA:
P. č.
Názov, popis
Merná
položky
jednotka
1.

Posypová soľ voľne
ložená s dopravou

t

Množstvo

Jedn. cena
bez DPH

Cena spolu
bez DPH

100,00

Celková cena bez DPH za celý predmet zákazky:
7. Vyhodnotenie ponúk
Vyhodnotenie ponúk bude vykonané tak, že bude zostavené poradie všetkých ponúk, ktoré neboli
z vyhodnocovania vylúčené, a to podľa kritéria najnižšia cena. Úspešný bude uchádzač, ktorý
navrhne najnižšiu cenu v EUR, za celý predmet zákazky.

8. Doplňujúce informácie
O výsledku vyhodnotenia ponúk budú uchádzači informovaní písomne. 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.
V prípade, že úspešný uchádzač odstúpi od objednávky verejný obstarávateľ má právo následne
zaslať objednávku ďalšiemu uchádzačovi v poradí v zmysle platného vyhodnotenia ponúk.
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 ponuku je neprimerane vysoká.
Poverený pracovník pre zabezpečenie procesu verejného obstarávania:
Mgr. Beáta Bernátová
Zodpovedný pracovník za opis predmetu zákazky:
Rudolf Šobich, riaditeľ podniku
Termín dodania tovaru: do 31.10.2020
Dátum zverejnenia a odoslania výzvy: 01.10.2020

Rudolf Šobich
riaditeľ podniku

