Mesto Bánovce nad Bebravou
Námestie Ľudovíta Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Výzva
na predloženie ponuky
zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
na poskytovanie tovarov, služieb a prác s názvom
„Oprava, údržba a servis služobných motorových vozidiel“
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Mesto Bánovce nad Bebravou
Sídlo:

Námestie Ľ. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou, Slovenská republika

IČO:

00 310 182

2. Kontaktné miesto, osoba:
Kontaktné miesto: Mestský úrad Bánovce nad Bebravou,
Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Kontaktná osoba:
e-mail:
telefón:
mobil:
fax:

Lukáš Šimonides, referent vnútornej prevádzky a autodopravy
simonides@banovce.sk
+421 387629149
+421 915228682
+421 387603084

2. Názov predmetu zákazky:
Oprava, údržba a servis služobných motorových vozidiel
3. Opis predmetu zákazky :
Servis, oprava a údržba 6 osobných motorových vozidiel do 3,5 t vo vlastníctve Mesta Bánovce nad
Bebravou pozostávajúca hlavne: bežná údržba a oprava motorových vozidiel, oprava a nastavenie
pohonného mechanizmu a ďalších mechanických častí motorového vozidla (riadenia, bŕzd, tlmičov,
prevodovky, spojky, systému chladenia, výfukového systému a pod.), pravidelné servisné prehliadky
určené výrobcom (výmena motorového oleja určeného výrobcom, filtrov, sviečok, brzdových obložení,
rozvodov a pod.), oprava elektrického systému vozidiel (svetlá, poistky a pod.), oprava karosérií a pod.
(dvere, zámky, okná, prelakovanie, havarované karosérie), motorové oleje pre bežnú údržbe vozidiel
(určeného výrobcom), zabezpečenie technickej a emisnej kontroly. Zoznam najbežnejších úkonov podľa
ktorých bude vyhodnotenie ponúk je priložený v Prílohe č. 1 Prehľad vybraných náhradných dielov
a servisných úkonov tejto výzvy. Zoznam predmetných vozidiel je uvedený v Prílohe č. 2 Zoznam
osobných motorových vozidiel Mesta Bánovce nad Bebravou“.
4. Obsah ponuky :
- vypracovaná súťažná ponuka podľa Prílohy č. 1
- doklad o oprávnení podnikať - fotokópia dokladu
- doklad o odbornej spôsobilosti v súvislosti s predmetom zákazky
(odtlačok pečiatky a originálny podpis)
- referencie
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5. Kritéria na vyhodnotenie ponúk:
Vyhodnocovanie ponúk bude podľa bodového systému. Najvyšší počet bodov (100 bodov) bude
pridelený uchádzačovi s najnižšou cenou v posudzovanom kritériu a ostatné body budú prideľované
úmerou. Víťazom bude uchádzač s najvyšším počtom bodov.
Jednotlivé kritéria:
a) 1 Nh za mechanické práce (príloha č.1 – tab.č.1) ................................................................. 20%
b) 1 Nh za elektrikárske práce (príloha č.1 – tab.č.1) ................................................................. 10%
c) 1 Nh za klampiarske práce (príloha č.1 – tab.č.1) .................................................................. 10%
d) súčet nákladov za náhradné diely (príloha č.1 – tab.č.2) ........................................................ 40%
e) ekonomika nákladov dochádzky do servisu zo sídla obstarávateľa ....................................... 20%
V kritériu 5 e) sa určí vzdialenosť vypočítaná v km, zaokrúhlene na dve desatinné miesta prostredníctvom
internetovej aplikácie Google Maps (https://www.google.sk/maps/preview) na základe určenia trasy
podľa presnej adresy verejného obstarávateľa a uchádzača, podľa obchodného registra, alebo
živnostenského listu (t.j. obec, ulica a číslo). Tento výpočet vykoná uchádzač.
6. Termín a miesto predloženia ponúk :
06.12.2013 do 10,00 hod.
osobne na podateľni Mestského úradu (kanc. č. 24)
Mestský úrad , Nám. Ľ. Štúra 1/1
957 01 Bánovce nad Bebravou
7. Predpokladaná hodnota zákazky:
8 000 € bez DPH
8. Trvanie zákazky:
zmluva na 12 mesiacov (od zadania zákazky)
9. Ďalšie informácie:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť postup verejného obstarávania (ďalej VO), ak bude
presiahnutý finančný limit na tento príslušný postup Vo, alebo sa zmenili okolnosti, za ktorých sa toto
VO vyhlásilo. Každá oprava bude vykonaná na základe predbežnej cenovej ponuky a vystavenej
objednávky obstarávateľa. Lehota splatnosti faktúr je stanovená na 14 dní od doručenia faktúry za opravu
vozidla. Verejný obstarávateľ uverejňuje túto výzvu na svojej internetovej stránke na adrese:
https://www.banovce.sk
Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči
verejnému obstarávateľovi, a to aj v prípade, že verejný obstarávateľ neprijme ani jednu ponuku
z predložených ponúk alebo zruší postup zadávania zákazky.

V Bánovciach nad Bebravou, dňa 31.10.2013

Mesto Bánovce nad Bebravou
Marián Chovanec - primátor mesta
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