Výzva na predloženie cenovej ponuky
Názov zákazky: Obstaranie osobného automobilu pre obec Jablonové
Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov Obec Jablonové
IČO 00304808

Zadávateľ nie je platca DPH
Adresa Jablonové 197, 900 54 Jablonové, SK
Kontaktná osoba Ing. Ondrej Uhliarik, +421903 485 911, starosta@obecjablonove.sk

Informácie o zákazke
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a

doplnení niektorých zákonov.

Typ aukcie: Bez elektronickej aukcie

Zákazka bude ukončená a vyhodnotená po uplynutí lehoty na prekladanie ponúk bez následnej
elektronickej aukcie.
Predpokladaná hodnota: 12855,00 € bez DPH
Predpokl. obdobie do 9/2019 vrátane
realizácie:
Lehota na predkladanie do 24.4.2019 do 12:00
ponúk:

Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:
Spôsob predkladania ponúk: https://www.tendernet.sk/zakazka?draZl2L_FFtWCLmjnxdv_UM

Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.
Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.

Anonymná zákazka:

Počas plynutia lehoty na predkladanie ponúk obstarávateľ nevidí informácie o predložených
ponukách

Opis
Oblasť Doprava a dopravné zariadenia
Podoblasť Osobné automobily, náhradne diely a služby

Predmetom zákazky je obstaranie nového osobného motorového vozidla pre obec Jablonové.
Špecifikácia vozidla: Minimálne požadované parametre
-karoséria - combi , 5 dverová
-zážihový - benzínový motor
-objem motora od 900 cm3 do 1100 cm3
-krútiaci moment min. 150 N./m a viac
-výkon od 60kw do 75kw
-emisná norma minimálne EURO 6
-minimálny objem batožinového priestoru 400 litrov a viac
-ABS, ESP, ASR
-elektricky ovládané vonkajšie spätné zrkadlá
-elektrické ovládanie okien vpredu a vzadu
-bezkľúčové odomykanie, zamykanie a štartovanie+alarm s vnútornými senzormi
-automatická klimatizácia
-pozdĺžne strešné nosiče
-tempomat s obmedzovačom rýchlosti
-vyhrievané predné sedadlá
-lakťová opierka vpredu
-predné a bočné airbagy
-parkovacie senzory vpredu a vzadu
-bluetooth - integrovaný
-kotúčové brzdy vpredu a vzadu
-predné hmlové svetlomety
-zliatinové disky rozmer min. R16
-rezerva na oceľovom disku+ -zdvihák+
1 / 3 - kľúč na kolesá

-rezerva na oceľovom disku+ zdvihák+ kľúč na kolesá
Opis
-LED denné svietenie
-príprava na ťažné zariadenie
-nájazd na počítadle kilometrov do 45 km
Označenie automobilu, z ktorého sa vychádzalo pri technickej špecifikácií: Škoda Fabia Combi
STYLE 1.0 TSI 70 Kw
Verejný obstarávateľ žiada do ponuky pripojiť prílohu - konkrétnu - špecifikáciu - ponuku na predmet
zákazky:
-továrenská značka a model vozidla
Opis zákazky -fyzické rozmery vozidla
-špecifikácie motora ( výkon, krútiaci moment, spotreba v mestskom, kombinovanom a
mimomestskom cykle)
-prvky výbavy
-zobrazenie vozidla - vizualizácia
Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup,
značku, obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s
ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami. Uchádzač, ktorý
predkladá ponuku je povinný pred podpisom zmluvy preukázať ekvivalentnosť ním ponúkaného
tovaru na základe relevantných dokladov. O splnení podmienky ekvivalentnosti rozhoduje verejný
obstarávateľ.
Verejný obstarávateľ pri zadaní zákazky postupuje vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky v
zmysle §117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli
primerané jeho kvalite a cene.
Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.
Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.
Predpokladaná hodnota zákazky je určená v zmysle §6 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a
o zmene a doplnení niektorých zákonov ako cena bez dane z pridanej hodnoty vo výške 12 855 Eeur
bez DPH.
Verejný obstarávateľ vyhodnotí predložené ponuky do 2 pracovných dní od termínu predloženia
ponúk.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku, ako aj právo verejné
obstarávanie kedykoľvek zrušiť.
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov obce, formou bezhotovostného platobného
styku na základe vyhotovenej faktúry. Splatnosť faktúry do 30 dní po ukončení prác / od dodania
tovaru. Preddavky na práce verejný obstarávateľ neposkytuje.
Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že sa v rámci tejto zákazky nedopustil konania, ktoré by
mohlo byť vyhodnotené ako konflikt záujmov podľa §23 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní.
Pokiaľ by verejný obstarávateľ zistil, že ku takémuto konaniu došlo, bude ponuka takéhoto
uchádzača vylúčená z hodnotiaceho procesu.

Položky zákazky
P.Č.

Názov položky / Špecifikácia
Osobný automobil

Množstvo
1,000 celok
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P.Č.

Názov položky / Špecifikácia

Množstvo

Špecifikácia vozidla: Minimálne požadované parametre

1

-karoséria - combi , 5 dverová
-zážihový - benzínový motor
-objem motora od 900 cm3 do 1100 cm3
-krútiaci moment min. 150 N./m a viac
-výkon od 60kw do 75kw
-emisná norma minimálne EURO 6
-minimálny objem batožinového priestoru 400 litrov a viac
-ABS, ESP, ASR
-elektricky ovládané vonkajšie spätné zrkadlá
-elektrické ovládanie okien vpredu a vzadu
-bezkľúčové odomykanie, zamykanie a štartovanie+alarm s vnútornými senzormi
-automatická klimatizácia
-pozdĺžne strešné nosiče
-tempomat s obmedzovačom rýchlosti
-vyhrievané predné sedadlá
-lakťová opierka vpredu
-predné a bočné airbagy
-parkovacie senzory vpredu a vzadu
-bluetooth - integrovaný
-kotúčové brzdy vpredu a vzadu
-predné hmlové svetlomety
-zliatinové disky rozmer min. R16
-rezerva na oceľovom disku+ zdvihák+ kľúč na kolesá
-LED denné svietenie
-príprava na ťažné zariadenie
-nájazd na počítadle kilometrov do 45 km
Označenie automobilu, z ktorého sa vychádzalo pri technickej špecifikácií: Škoda Fabia Combi STYLE 1.0 TSI 70 Kw
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