VÝZVA na predkladanie ponúk v rámci prieskumu trhu na určenie
predpokladanej 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 Vám 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 v súlade s ustanoveniami ZVO.
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Mestský podnik služieb Turzovka
IČO:

36139297

DIČ:

2020134479

IČ DPH: SK2020134479
Kontaktná osoba:
vo veciach verejného obstarávania:
Mgr. Beáta Bernátová, te. 041/4352326, e-mail: mps.turzovka@gmail.com
2. Predmet zákazky:
Názov predmetu zákazky: Radlica snehová zadná
Druh zákazky:
Tovar
Miesto dodania:
Mestský podnik služieb Turzovka, Predmier 22, 023 54 Turzovka
3. Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je dodanie RADLICA SNEHOVÁ ZADNÁ
- prídavné zariadenie k traktoru Zetor Forterra 11441, radlica snehová zadná určená na
čistenie spevnených plôch v zimnom období, pripojiteľná k existujúcemu trojbodovému
závesu s hydraulickým zdvihom
Technická špecifikácia:
Maximálna prípustná hmotnosť: 410 kg
Pracovná šírka zadnej radlice: 2600 mm
Radlica: konusová, vstup 690 mm, výstup 890 mm
Hrúbka plechu: 6mm
Brit radlice: guma
Konštrukcie radlice- materiál: oceľ
Povrchová úprava: ochrana proti korózii stroja
Požiadavka na záruku: min. 2 roky
Požiadavka na životnosť: min. 10 rokov.

-

Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia vrátane technických listov
preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky
s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacenených výrobkov.

Rozdelenie zákazky na časti: Nie, verejný obstarávateľ požaduje predložiť ponuku na celý
predmet obstarávania.
Použitie elektronickej aukcie: Nie
Náklady na ponuku: Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša
uchádzač bez finančného nároku na verejného obstarávateľa
Termín dodania predmetu celej zákazky: Do 30 dní odo dňa obdržania objednávky
Predpokladaná hodnota zákazky: Bude určená na základe výsledkov prieskumu trhu
4. Podmienky účasti uchádzača a požadované doklady
Uchádzači predložia kópie dokladov o oprávnení podnikať v oblasti dodania tovaru, ktorý je
predmetom zákazky.
5. Požiadavky na spracovanie ponuky:
Navrhovaná cena musí byt stanovená podľa §3 zákona o cenách ako cena dohodou zmluvných
strán, ako cena maximálna.
Cena bude vyjadrená v eurách (€).
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH v SR, uvedie navrhovanú cenu celkom (ktorej súčasťou je
DPH) a súčasne na túto skutočnosť upozorní.
Uchádzač preloží navrhovanú zmluvnú cenu ako celok podľa špecifikácie predmetu zákazky
v zmysle tejto výzvy podľa vzoru:
P.č.

Položka

1.

Snehová radlica zadná

3.

Doprava

Cena EUR bez DPH

Cena EUR s DPH

6. Podmienky predkladanie ponúk:
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: 05.10.2020 o 14,00 hod.
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: Mestský podnik služieb Turzovka, Predmier 22,
023 54 Turzovka
Elektronicky: e-mail: mps.turzovka@zoznam.sk
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
Jazyk: slovensky

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 €, za celý predmet zákazky.
O výsledku vyhodnotenia ponúk budú uchádzači informovaní písomne.
V zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa
o výbere najvhodnejšieho uchádzačovi postupe zadávania zákazky v zmysle paragrafu 117
ZVO formou prieskumu nie je možné podať námietky.
7. Doplňujúce informácie:
Víťaznému uchádzačovi bude zaslaná objednávka na dodanie
V prípade, že úspešný uchádzač odmietne dodať tovar, verejný obstarávateľ má následné právo
zaslať objednávku ďalšiemu uchádzačovi v poradí v zmysle platného vyhodnotenia ponúk.
Predmet obstarávania bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. Zálohy
nebudú poskytované.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk
v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú
v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.
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 toto verejné obstarávanie vyhlásilo
Poverený pracovník na zabezpečenie procesu verejného obstarávania:
Mgr. Beáta Bernátová
Zodpovedný pracovník za opis predmetu zákazky:
Rudolf Šobich , riaditeľ podniku
Dátum zverejnenia oznámenia: 28.09.2020

Šobich Rudolf
riaditeľ podniku

