
V" "MESTO SPISSKA NOVA VES
Radničné námestie č. 7 052 70 Spišská Nová Ves

Fax: 053/ 442 69 80
B-mail: radnica@mestosnv.sk
IČO: 00329614

Bankové spojenie
Prima banka Slovensko, a.s,

Č. ú.: 3400422003/5600

Mestská polícia Spišská Nová Ves, Školská 1, 052 01 Spišská Nová Ves

VÝZVA
na predkladanie ponúk

podlimitná zákazka
podľa § 100 zákona Č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov

1.
1.1 Identifikácia verejného obstarávatel'a:
Názov: Mesto Spišská Nová Ves
Adresa sídla: Radničné námestie 7, 052 01 Spišská Nová Ves
Krajina: Slovenská republika
Internetová adresa organizácie (URL): http://www.spisskanovaves.eu
Zastúpený: PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta
IČO: 00329614
DIČ:2020717875
Verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona Č. 25/2006 Z. z.

1.2. Kontaktná osoba obstarávatel'a:
Meno: JUDr. Michal Komara, PhD. - náčelník Mestskej polície v Spišskej Novej Vsi
Adresa: Školská 1, 052 01 Spišská Nová Ves
Tel.: +42153/4152512
E-mail: michal.komara@mestosnv.sk

2.
2.1. Názov zákazky: nákup motorového vozidla pre Mestskú políciu v Spišskej Novej Vsi
2.2. Druh zákazky: podlimitná zákazka na dodanie tovaru
2.3. Miesto dodania tovaru: Mestská polícia Spišská Nová Ves, Školská 1, Spišská Nová Ves

2.4. Stručný opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je nákup osobného motorového vozidla pre potreby Mestskej polície v Spišskej Novej Vsi

s minimálnou výbavou podl'a nasledujúcej špecifikácie:
-ASS,
- airbag vodiča a spolujazdca,
- posilňovač riadenia,
- výškovo nastaviteľný volant,
- výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča,
- centrálne uzamykanie,
- imobilizér,
- 4-5 dverové,



- autorádio,
- manuálna klimatizácia,
- objem motora cca 1,2 litra,
- farba karosérie biela.
Nové motorové vozidlo bude náhradou za existujúci vozový park, ktorým sú osobné motorové vozidlá

Škoda Felicia rok výroby 2007 a 2008.

3. Stanovanie postupu zadávania zákazky:
Obstarávateľ na základe stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky určil postup zadávania zákazky podl'a § 9,
ods. 9, zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

4. Predpokladaná hodnota zákazky: podl'a § 4, ods. 3b, bod 1, zákona 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov najviac (maximálne) 8200,- EUR bez DPH.

5. Podmienky účasti uchádzačov:
5.1. PODMIENKY ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANí TÝKAJÚCE SA OSOBNÉHO POSTAVENIA
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto splňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného
postavenia v zmysle § 26 ods. 1 f, zákona Č. 25/2006 Z. z.:
n je oprávnený dodávať tovar vo vzťahu k predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku.

5.1.1. Doklady:
Splnenie podmienok účasti podl'a § 26 ods. 1 zákona Č. 25/2006 Z. z. uchádzač preukáže podl'a § 26 ods. 2 e,
zákona Č. 25/2006 Z. z. výpisom z internetové portálu Obchodného registra alebo kópiou originálu:

dokladom o oprávnení dodávať dovar.

6. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk s váhou 100 % je konečná
navrhovaná cena vrátane DPH/celkom v EUR za dodanie celého predmetu zákazky.

7. Elektronická aukcia: nepoužije sa

8. Lehota a miesto predkladania ponúk:
8.1. Lehota: 11.10.2013
8.2. Miesto: Mestská polícia, Školská 1, Spišská Nová Ves.
Ponuky uchádzačov je potrebné doručit' poštou na adresu:
Mestská polícia, Školská 1, Spišská Nová Ves
Pri osobnom doručení na adresu:
Mestská polícia, Školská 1, Spišská Nová Ves v pracovných dňoch: stránkové hodiny 7.30 -11.30, 12.30 -14.00
hod.
Pri osobnom doručení elektronickou poštou: michal.komara@mestosnv.sk
8.3. Forma: Cenníky v listinnej podobe, z internetu alebo doručené e-mailom.
8.4 Obsah: doklady podľa bodu 5. výzvy, a cenová ponuka

9. Zákazka vyhradená pre chránené dielne alebo chránené pracoviská: nie

10. Otváranie ponúk:
10.1. Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 14. 10. 2013 o 13:00 hod.
10.2. Účast' na otváraní ponúk: Vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné. Komisia vyhodnotí ponuky z
hl'adiska splnenia požiadaviek verejného obstarávatel'a na predmet zákazky a náležitosti ponuky a vylúči ponuky,
ktoré nesplňajú požiadavky na predmet zákazky uvedené v oznámení použitom ako výzva na súťaž a v
súťažných podkladoch alebo náležitosti ponuky.

11. Trvanie:
11.1. Lehota dodania tovaru: do 30 dní odo dňa podpisu kúpnej zmluvy
11.2. Trvanie zmluvy: do 31. 12. 2013



---------------------------

12. Doplňujúce informácie:
12.1. Podmienky financovania:
12.1.1. Dodávateľovi sa neposkytujú preddavky (zálohy).
12.1.2. Dodávateľ má právo a povinnosť vystaviť faktúru za dodaný tovar a túto doručiť do 14 kalendárnych dní
objednávateľovi po riadnom prevzatí predmetu kúpy objednávateľom.
12.1.3. Faktúra musí splňať náležitosti daňového dokladu podľa § 71 ods. 2 zákona Č. 222/2004 Z. z. o dani z
pridanej hodnoty v znení neskorších úprav. Faktúra musí obsahovať jednotlivé položky a popis jednotlivých
prvkov dodávky a ich ceny. Ako prílohu faktúry zhotoviteľ predloží dodací list a preberací protokol potvrdené
objednávateľom.
12.1.4. Dodávateľ bude povinný predložiť objednávateľovi faktúru v dvoch vyhotoveniach.
12.1.5. Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúr
do 14 kalendárnych dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi.

13. Dátum odoslania výzvy na predkladanie ponúk: 30. 9. 2013

V Spišskej Novej Vsi, dňa 30.09.2013

~p
PhDr. Ján Volný, PhD.

primátor mesta


