VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
(zákazka s nízkou hodnotou)
1.

IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:

Názov: Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
IČO: 36836567
Sídlo: Majerská cesta 94
Obec (mesto): Banská Bystrica
PSČ: 974 96

v zastúpení : Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
Kontaktná osoba:
Vo veciach verejného obstarávania:
Telefón:
Elektronická pošta:
Internetová adresa:
Vo veciach technických:
Telefón:
Elektronická pošta:
Internetová adresa:
(ďalej len “verejný obstarávateľ“ a/alebo “BBSK“)

Ing. Monika Debnárová
+421(48)432 51 33
monika.debnarova@bbsk.sk
www.bbsk.sk
Mgr. Tomáš Vrbovský
0911 628 433
tomas.vrbovsky@bbrsc.sk
www.bbrsc.sk

2.

PREDMET ZÁKAZKY: zákazka na dodanie tovaru

3.

NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY: „Dodanie tovaru – Merače motohodín pre BBRSC“

4.

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY: Predmetom zákazky je dodávka tovaru – merače motohodín na centrálny sklad –
riaditeľstvo BBRSC a.s.

5.

MIESTO DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY: BBRSC a.s., Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica

6.

MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH PREDMETU ZÁKAZKY: Uvedený v prílohe č.1

7.

PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY BEZ DPH: 1 575,00 EUR

8.

ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY NA ČASTI: NIE

9.

MOŽNOSŤ PREDLOŽENIA VARIANTNÝCH RIEŠENÍ: NIE

10. TRVANIE ZMLUVY ALEBO LEHOTA DODANIA ZÁKAZKY: Obchodný vzťah - kúpna zmluva uzatvorená na

24 mesiacov, termín dodania tovaru – najneskôr 30 pracovných dní od doručenia objednávky
11. HLAVNÉ PODMIENKY FINANCOVANIA A PLATOBNÉ PODMIENKY: Predmet zákazky bude financovaný
z vlastných zdrojov objednávateľa.

12. PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV:
- povinné predloženie dokladu o oprávnení dodávať tovar v predmete zákazky

13. OBSAH PONUKY:
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:
 cenu na celý predmet zákazky (viď. bod 16 a príloha č.1),
 doklady podľa bodu č. 12 tejto výzvy a
 akceptovaný návrh zmluvy uvedený v prílohe č.3 (1x podpísaný uchádzačom).
14. OBHLIADKA MIESTA ZÁKAZKY: NIE JE NUTNÁ
15. JAZYK PONUKY:
Ponuka vrátane dokladov a dokumentov musí byť predložená v štátnom jazyku.
16. SPÔSOB URČENIA CENY:
- navrhovaná ponuková – zmluvná cena predmetu zákazky musí byť stanovená podľa § 3 zákona č. 18/1996 Z.
z. o cenách v znení neskorších predpisov.
- uchádzačom navrhovaná ponuková - zmluvná cena bude vyjadrená v EUR.
- ak uchádzač:
a) je platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú ponukovú (zmluvnú) cenu uvedie
v zložení:
- navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
- sadzba DPH a výška DPH,
- navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.
b) nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platcom
DPH, upozorní ! ! !
- uchádzač predloží cenovú ponuku na kompletný predmet zákazky.
17. KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK:
Kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia ponuková (zmluvná) cena v EUR vrátane DPH na kompletný predmet
zákazky.
Spôsob vyhodnotenia kritéria: ponuka uchádzača s najnižšou ponukovou (zmluvnou) cenou v EUR vrátane DPH
na kompletný predmet zákazky bude pre verejného obstarávateľa najvýhodnejšia ponuka.
18. PREDLOŽENIE PONÚK:
Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Ponuku je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk
v uzavretom obale. Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:
● adresu verejného obstarávateľa: Úrad BBSK, Oddelenie verejného obstarávania, Nám. SNP 23, 974 01
Banská Bystrica
● obchodné meno a sídlo uchádzača
● označenie slovom „ZÁKAZKA S NÍZKOU HODNOTU - NEOTVÁRAŤ !“
● označenie heslom: „BBRSC – MERAČE MOTOHODÍN“
Ponuky je potrebné doručiť osobne alebo poštou na adresu verejného obstarávateľa.
V prípade, že ponuka bude doručená osobne, príjemca vydá potvrdenie o jej prevzatí.
Lehota na predloženie ponúk uplynie dňa 26.06.2017 o 14:00 hod.
Ponuky predložené po uplynutí tejto lehoty budú uchádzačovi vrátené neotvorené.
19. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Otváranie ponúk a vyhodnocovanie ponúk sa uskutoční na Úrade BBSK, dňa 27.06.2017
Výsledkom súťaže bude zmluva na predmet zákazky uzatvorená medzi objednávateľom a úspešným uchádzačom.
Uchádzačom bude zaslané oznámenie o vyhodnotení ponúk.
20. VYHRADENIE PRÁVA:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo:
a) zrušiť použitý postup zadávania zákazky na predmet zákazky v prípade, že sa zmenia okolnosti, za ktorých
sa vyhlásilo VO,

b) neprijať ani jednu ponuku v prípade, že predložené cenové ponuky budú vyššie ako je suma finančných
prostriedkov určených na realizáciu tejto zákazky. Následne bude použitý postup zadávania zákazky zrušený.
21. UPLYNUTIE LEHOTY VIAZANOSTI: 30.06.2017
22. PRÍLOHY
Príloha č.1: Návrh na plnenie predmetu zákazky
Príloha č.2: Návrh kúpnej zmluvy

V Banskej Bystrici, 19.06.2017

Mgr. Róbert Petrán
vedúci oddelenia
investícií a verejného obstarávania

