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
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
Kontaktná osoba: Ing. Vladimír Vranka
č. tel.: 0915/702 942 email: vranka@banovce.sk
2. Predmet zákazky – opis predmetu zákazky: nákup malého nákladného automobilu
Predmetom zákazky je nákup malého nákladného automobilu kategórie N1
Požadované technické parametre:
-

dieselový, vodou chladený motor
min. výkon motora 70 kw
max. šírka vozidla 1 600 mm
oceľová korba – trojstranný sklápač
min. dĺžka ložnej plochy 2 300 mm
max. celková hmotnosť do 3 500 kg (kategória N1)
legislatívne povolená nosnosť min. 1 800 kg

-

vozidlo nové alebo jazdené, maximálny rok výroby 2007
max. počet najazdených kilometrov 30.000

3. Predpokladaná hodnota zákazky: 16.600,- € bez DPH
4. Lehota na predkladania ponúk: 6.2.2014 do 12.00
5. Miesto predkladania ponúk: písomne na adresu Mestský úrad Bánovce n/B, Nám. Ľ
Štúra 1/1, 957 01 Bánovce n/B v zalepenej obálke s heslom „Nákup malého nákladného
automobilu – neotvárať“, alebo elektronicky na e-mailovú adresu vranka@banovce.sk
6. Kritéria na vyhodnotenie ponúk:
6.1. – cena vozidla – hodnota kritéria 70%
6.2. – vek vozidla – hodnota kritéria 15%
6.3. – počet najazdených kilometrov – hodnota kritéria 15%

7. Miesto a termín dodania predmetu zákazky: Bánovce nad Bebravou, február 2014
8. Obsah ponuky:
a) kópia osvedčenia o evidencii vozidla (malého a veľkého TP), kópia osvedčenia
o technickej a emisnej kontrole, kópia potvrdenia o poistení zodpovednosti za
prevádzku motorového vozidla s vyznačením platnosti
b) návrh kúpnej zmluvy
9. Jazyk ponuky: slovenský, český
10. Typ zmluvy a trvanie zmluvy: kúpna zmluva
11. Obchodné podmienky: uvedené v návrhu zmluvy
12. Doplňujúce doklady a informácie: nepožadované
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky, ak ich
obsah a rozsah sa bude odchyľovať od vyhlásených podmienok verejného obstarávania a ak
ceny v ponukách budú prevyšovať predpokladané finančné náklady.
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.
Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 28.2.2014

V Bánovciach nad Bebravou, dňa 27.1.2014

Marián Chovanec
primátor mesta

