Výzva na predloženie cenovej ponuky
Prieskum thu v rámci postupu verejného obstarávania podľa § 9 odst. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
1. Identifikácia obstarávateľa:
Názov organizácie: Verejnoprospešné služby
Sídlo organizácie: Farská lúka č. 3, 986 01 Fiľakovo
IČO: 302 323 92
DIČ: 2021097529
IČ DPH: SK2021097529
Bankové spojenie: OTP Banka a.s.
Číslo účtu: 8366672/5200
Kontaktná osoba: Ing. Vince Erdős
Telefón: 047/4382810
Fax: 047/4512016
Elektronická pošta: vpsfil@mail.t-com.sk

2. Predmet zákazky: Dodávka použitého diaľkové autobusu
3. Opis predmetu zákazky:
Predmetom obstarania je dodávka použitého diaľkového autobusu na účely zájazdových prepráv osôb s
nasledovnými parametrami:
Výkon motora: min. 240 kW
Náprava: dvojnápravový
Prevodovka: mechanická
Počet prevodových stupňov: 6+1
Počet miest na sedenie: 46 – 48
Rok výroby: od r. 1992, do r. 1996
Technický stav: platné osvedčenie o emisnej a technickej kontrole
Výbava: klimatizácia, WC, videosystém, chladnička, kávovar, lôžko pre vodič, overený tachograf
Predpokladaná hodnota zákazky: 8600,- €

4. Lehota a miesto plnenia:
Dodávka tovaru sa uskutoční po výbere úspešného uchádzača do 10 dní po podpise kúpnej zmluvy.
5. Cena zákazky:

Cena, zákazky musí byť stanovená v eurách špecifikovaná ako maximálna cena a musí zahŕňať
všetky náklady spojené s predmetom zákazky. Uchádzač predloží cenovú ponuku rozpísanú na
predmet zákazky v eurách nasledovne:
- cena bez DPH
- cena s DPH
V prípade, že uchádzač nie je platiteľom DPH upozorní na túto skutočnosť v cenovej ponuke.
6. Uchádzač v rámci svojej cenovej ponuky predloží:
- cenovú ponuku podľa bodu 5.
- kópiu technického preukazu vozidla
- kópiu osvedčenia o emisnej a technickej kontrole
- doklad o oprávnení podnikať v predmete zákazky (stačí informatívny výpis z registrov získaný
elektronicky, alebo neoverená kópia).

7. Kritérium vyhodnotenia ponúk: najnižšia cena
8. Lehota a miesto predkladania cenových ponúk:
Cenové ponuky je potrebné doručiť osobne, alebo poštou na adresu sídla verejného obstarávateľa. Cenové
ponuky je možné zaslať aj elektronicky (podpísané, naskenované dokumenty v PDF súbore) na e-mailovú

adresu: vpsfil@mail.t-com.sk, v termíne do 29.5 1.2015 do 14.00 hodiny.
Obal cenovej ponuky musí obsahovať: Adresu verejného obstarávateľa, adresu uchádzača vrátane názvu
a obchodného mena, označenie "Cenový prieskum trhu – Diaľkový autobus" NEOTVÁRAŤ.

9. Vyhodnotenie ponúk:
Vyhodnotenie cenových ponúk sa uskutoční v sídle verejného obstarávateľa dňa 01.06.2015. .
Verejný obstarávateľ najneskôr do 5 pracovných dní po vyhodnotení ponúk zašle oznámenie o
výsledku hodnotenia cenového prieskumu a vyzve úspešného uchádzača k predloženiu kúpnej
zmluvy na predmet zákazky.
10. Zrušenie výzvy:
Verejný obstarávateľ využívajúc svoje právo na zrušenie výzvy na predkladanie cenových výzvu
zruší v prípade prekročenia maximálnej ceny alebo v prípade nevyhovujúcich parametrov predmetu
zákazky.
Výzva zverejnená dňa 18.05.2015

