VÝZVA
na predkladanie ponúk
(zákazka realizovaná použitím elektronickej aukcie)
podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 Smernice
verejného obstarávateľa na dodanie tovaru s názvom
„Nákup traktorových kosačiek“
__________________________________________________________________________________

1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Mesto Šaľa
Sídlo:
Námestie Svätej Trojice č. 7, 927 15 Šaľa
IČO:
00306185
Telefón:
031/7705981
Fax:
031/7706021
Kontaktná osoba:
Margita Simighová
e-mail:
simighova@sala.sk

2.

Miesto dodania predmetu zákazky: Materská škola ul. P. J. Šafárika č. 394/2 Šaľa, Základná
škola ul. J. Hollého č. 1950/48 Šaľa-Veča a Základná škola ul. Pionierska 4 Šaľa.

3.

Komplexnosť dodávky:
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.

4.

Variantné riešenie:
Nie.

5.

Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: 10 dní od doručenia písomnej
objednávky.

6.

Stručný opis zákazky:
Predmetom zákazky je dodanie traktorových kosačiek o počte 3 kusy.
Technické vlastnosti:
 výkon podľa Smernice 2006/42ES
13 – 16,5 kW
 hydrostatická prevodovka
pre všetky kosačky
 integrovaný zberný kôš
pre všetky kosačky
V cene kosačiek budú zahrnuté pravidelné servisné predsezónne a posezónne prehliadky na 5
rokov.
Slovník spoločného obstarávania:
16311000-8 – Kosačky trávnikov.
Verejný obstarávateľ disponuje objemom max. 5.850,00 EUR na predmet zákazky.

7.

Podmienky účasti:
Osobné postavenie:
§ 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní – doklad o oprávnení dodávať tovar na
predmet obstarávania – stačí fotokópia dokladu, resp. oznámenie o zapísaní v zozname
podnikateľov s uvedením registračného čísla.

8.

Lehota na predkladanie ponúk:
a) 11/04/2016 Čas 10:00 h
b) doručenie prostredníctvom poštovej zásielky na adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy
alebo osobne na tú istú adresu do podateľne Mestského úradu v Šali, obal ponuky musí
obsahovať:
 adresu verejného obstarávateľa,
 adresu uchádzača (názov, obchodné meno, adresu sídla alebo miesta podnikania),
 označenie: „zákazka podľa § 9 ods. 9 neotvárať“
 heslo súťaže: „Nákup traktorových kosačiek“
c) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene euro.

9.

Podmienky otvárania ponúk:
Dátum: 11/04/2016 Čas: 10:30 h.
Miesto: Mesto Šaľa, Mestský úrad v Šali, Námestie Sv. Trojice č.7, 927 15 Šaľa. Osoby oprávnené
zúčastniť sa na otváraní ponúk: Podľa § 43 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní pri použití
elektronickej aukcie je otváranie ponúk podľa § 41 zákona o verejnom obstarávaní neverejné.

10. Podmienky financovania:
Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov verejného obstarávateľa. Faktúra bude
splatná do 30 dní odo dňa doručenia verejnému obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ
neposkytne preddavkové ani zálohové platby.
11. Kritériá na hodnotenie ponúk:
Najnižšia cena s DPH vrátane dodania na miesto určenia. Po úplnom vyhodnotení ponúk budú
uchádzači, ktorých cenové ponuky neboli vylúčené, vyzvaní na predloženie nových cien
elektronickými prostriedkami v zmysle § 43 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. Predmetom
elektronickej aukcie bude celková cena s DPH. Pozvánka bude obsahovať Prihlášku, ktorú je
potrebné vyplniť, ako aj Pravidlá on-line výberových konaní.
Poradie ponúk bude elektronicky vyhodnotené na základe výsledku elektronickej aukcie.
12. Ďalšie informácie:
12.1 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predkladaním ponuky znáša uchádzač
bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok
verejného obstarávania.
12.2 Ponuky budú doručené osobne alebo poštou na adresu: Mestský úrad Šaľa, Námestie
Svätej Trojice č. 7, 927 15 Šaľa a musia byť doručené v lehote podľa bodu 8. Obálka
musí byť uzatvorená a zapečatená proti nežiaducemu otvoreniu a označená s heslom:
„Nákup traktorových kosačiek“.
12.3 Ponuka uchádzača musí obsahovať:
 Doklady a dokumenty podľa bodu 7. tejto výzvy
 Návrh na plnenie kritérií
 špecifikáciu predmetu zákazky
 kontakt na zodpovedného zástupcu pre účely elektronickej aukcie: meno, číslo
telefónu, číslo faxu, e- mail.
12.4 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk.
V Šali dňa 04. 04. 2016

Mgr. Jozef Belický
primátor mesta

