Výzva na zadanie zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z.
Predmet zákazky a kritériá hodnotenia
Predmet zákazky

Prístrojové vybavenie pre vozidlá MIJ

Druh zákazky

Tovar a služby

Predpokladaná hodnota zákazky nezverejňuje sa
Kritérium na vyhodnotenie
Predloženie ponuky
Požadovaný spôsob určenia
ceny v cenovej ponuke
Obsah ponuky

Označenie ponuky
Miesto a spôsob doručenia
ponuky
Lehota na predkladanie ponúk
(deň a hodina)

Celková cena za dodanie v EUR s DPH

Uchádzač predloží vyplnenú Prílohu č. 2 Zmluvy, kde uchádzač
uvedie jeho návrh na plnenie kritérií. Uchádzač nemôže oceniť
položku nulou ani záporným číslom. Ak uchádzač nie je platcom
DPH uvedie to vo svojej ponuke.
- Identifikačné údaje uchádzača (obchodné meno, IČO, DIČ,
bankové spojenie, č. účtu, kontaktné meno, e-mail, telefón)
- Podpísaná a opečiatkovaná zmluva s prílohami s doplnenými žltými
miestami.
„Súťaž- “
Elektronický nástroj ERANET
Podľa info v elektronickom nástroji

Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej ponuky znáša výhradne
uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.
Doplňujúce informácie
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Uchádzač predloží cenovú ponuku na celý predmet zákazky.
2
3
4
5
6
7
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Variantné riešenie sa nepripúšťa.
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku, príp. českom jazyku.
Ponuky sa predkladajú v mene euro.
V tejto výzve na predkladanie ponúk a jej prílohách sú uvedené všetky podklady na predloženie
cenovej ponuky.
Cenové ponuky uchádzačov musia byť vypracované v súlade s opisom predmetu zákazky.
Uchádzač v ponuke predloží vyplnenú a podpísanú prílohu č. 2 zmluvy a vyplnenú a podpísanú
zmluvu. Príloha č. 2 zmluvy sa predkladá ako xlsx a konverzia do pdf. Podpísaná zmluva sa
predkladá ako konverzia do pdf.
Verejný obstarávateľ určuje maximálnu ponukovú cenu vo výške 60.000,- Eur bez DPH. V prípade,
že ani jedna ponuka nebude nižšia než maximum, bude táto výzva zrušená a nákup bude opakovaný
verejnou súťažou vo Vestníku verejného obstarávania.

Podrobný opis predmetu zákazky
8
Opis predmetu zákazky je stanovený v Prílohe č. 1 – Opis predmetu zákazky, ktorý tvorí prílohu
tejto výzvy.
Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku,
alebo výrobok konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ/obstarávateľ/osoba podľa § 8 zákona
o verejnom obstarávaní č. 343/2015 umožňuje nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom.
Pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky, môže uchádzač predložiť aj ekvivalenty inej
značky v rovnakej alebo vyššej kvalite.
Príloha č. 1 – Zmluva s prílohami

