Výzva na predloženie cenovej ponuky
Názov zákazky: Osobný automobil pre obec Rudinská
Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov Obec Rudinská
IČO 00314277

Zadávateľ nie je platca DPH
Adresa Rudinská 125, 02331 Rudina, SK
Kontaktná osoba Ing. Jozef Švirík, +421908932306, starosta@rudinska.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: neuvedené
Predpokl. obdobie 4 mesiace od zmluvy
realizácie:
Lehota na predkladanie do 11.3.2019 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?drSSHGhBul_brvq5REl8E88

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
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Opis
Predmetom zákazky je nákup osobného automobilu, pre obec Rudinská, vrátane dodania do sídla
verejného obstarávateľa.
Osobitné požiadavky:
- Dodávateľ musí byť autorizovaným predajcom automobilu , ktorý v rámci zákazky dodáva. Pred
dodaním je dodávateľ povinný túto skutočnosť preukázať.
- Dodávateľ garantuje záručný a pozáručný servis.
- Parametre automobilu popísané v technických vlastnostiach sú považované za minimálne, verejný
obstarávateľ prijme plnenie s vyššími (lepšími) parametrami. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na
vlastnosti , ktorých hodnoty sú vyjadrené v opisnom formulári v intervale.
- Dodávateľ je povinný dodať zariadenie bez nedostatkov, poškodenia alebo iného opotrebovania
ako nový stroj .
- Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny.
- Úspešný uchádzač je tiež povinný spolu s dodaným tovarom dodať: min. 2 kľúče, technický
preukaz a doklady potrebné k prihláseniu vozidla, návod na obsluhu a údržbu v slovenskom jazyku a
ďalšie doklady, potrebné pre prevádzku jednotlivých zariadení podľa všeobecne záväzných
predpisov a noriem, platných v čase dodania tovaru (servisná knižka, osvedčenie o evidencii
motorového vozidla).
- Vzdialenosť miesta, kde bude vykonané prevzatie automobilu, max. 100km od sídla verejného
obstarávateľa.
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.
Opis zákazky Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.

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 požaduje, aby uchádzač v rámci predkladania cenovej ponuky v systéme
TENDERnet priložil ako prílohu aj dokument s parametrami ponúkaného vozidla - podrobnú
špecifikáciu automobilu (výrobca, značka, typ) v rozsahu propagačných materiálov zverejňovaných
výrobcom a špecifikácia leasingu.
Predmet zákazky bude financovaný nasledovne: bezhotovostný prevod
Splatnosť faktúry do 14 dní od dodania tovaru - a následného obdržania faktúry.
Preddavky na práce verejný obstarávateľ neposkytuje.
Kritérium vyhodnotenia ponúk:
Jediným kritériom je najnižšia cena za osobný automobil podľa tejto výzvy.
Úspešný uchádzač je pred podpisom zmluvy povinný predložiť kópiu dokladov o oprávnení
realizovať predmet zákazky (výpis z obchodného, živnostenského alebo iného relevantného
registra).
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku, ako aj právo verejné
obstarávanie kedykoľvek zrušiť.

Položky zákazky
P.Č.

Názov položky / Špecifikácia
Osobný automobil

Množstvo
1,000 ks
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P.Č.

Názov položky / Špecifikácia
Minimálne hodnotiace parametre:
Karoséria:
-hatchback
-samonosná
-5 miesta

1

Motor:
- štvorvalcový, zážihový, prepĺňaný - Benzín
- zdvihový objem valcov minimálne 1300 cm3
- výkon minimálne 100 kW a viac
- maximálny krútiaci moment minimálne 220 N.m a viac
- emisná norma minimálne EURO6
- kombinovaná spotreba maximálne v kombinovanom cykle WLTP max.6,5l/100 km a menej
Ostatné:
- automobil nový , nepoužitý, nerepasovaný,stav počítadla km do 50
- ABS+ESP
- objem palivovej nádrže minimálne 50l
- zliatinové disky kolies minimálne R16"
- ovládanie rádia na volante alebo pod volantom
-denné LED svietenie
- vrátane povinného vybavenia vozidiel
-elektrické ovládanie a vyhrievanie spätných zrkadiel
- rádio MP3 + USB
-objem batožinového priestoru minimálne 300 litrov a viac
- zadná parkovacia kamera
-systém štart -stop
- vyhrievané predné sedadlá
- elektrické ovládanie okien vpredu aj vzadu
- dvojzónová automatická klimatizácia
- záruka minimálne 5 rokov alebo 150000km, prvé tri roky bez obmedzenia kilometrov
- bluetooth handsfree sada s funkciou rozpoznania hlasu
-navigačný systém s 8 LCD dotykovou obrazovkou, RDS+DAB
-LED projekčné svetlomety(stretávacie a diaľkové)
Označenie automobilu, z ktorého sa vychádzalo pri technickej špecifikácií: KIA Ceed 1.4 T- GDi Gold
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Množstvo

