
OBEC    HVOZDNICA                                                          Hvozdnica,  01. júna  2017     

Obecný úrad  č. 39 

013 56  Hvozdnica 

                             

Č.:  400-2/2017                                                                                                     

         

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou 

hodnotou  
 

                                                                                                                          

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: Obec Hvozdnica, Obecný úrad č. 39, 013 56 

Hvozdnica 

IČO:  00 648 922 

Štatutárny zástupca:  Ing. Martin Šimún, starosta obce 

Číslo účtu:  SK20 5600 0000 0002 8985 6001       

Kontaktná osoba:  Ing. Martin Šimún, starosta obce, tel.: 0905/974 586. 

    

2. Identifikačné číslo akcie: 400-2/2017 

 

3. Typ zmluvy:  Kúpna zmluva   

 

4. Názov zákazky: Kúpa ojazdeného autobusu triedy B. 

 

5. Miesto dodania  predmetu zákazky: obec  Hvozdnica 

 

6. Opis predmetu zákazky: Kúpa ojazdeného autobusu triedy B s počtom miest na sedenie 

19, vyrobený do roku 2003(vrátane), počet najazdených  km maximálne 120 000.00,  spájacie 

zariadenie, platná STK a EK, cena maximálne 14 000,00 €. 

Po doručení ponúk určí verejný obstarávateľ uchádzačovi (om) konkrétny termín na 

pristavenie vozidla do obce k vykonaniu kontroly technického stavu, ako aj dokumentácie 

vozidla komisiou určenou starostom obce. Všetky náklady s pristavením vozidla, ako aj s 

ponukou znáša uchádzač. 

Potom  komisia vyhodnotí všetky doručené ponuky v lehote na predloženie cenovej ponuky 

podľa určeného kritéria na vyhodnotenie ponúk a určí poradie uchádzačov. Úspešnému  

uchádzačovi oznámi, že uspel a vyzve ho na predloženie kúpnej zmluvy. V prípade, že sa 

nepodarí uzavrieť kúpnu zmluvu s úspešným uchádzačom, bude vyzvaný ďalší uchádzač 

v poradí k jej uzatvoreniu.  

Lehota viazanosti ponúk je do 31. júla 2017. Všetky náklady spojené s prepisom vozidla 

znáša verejný obstarávateľ. 

 

7. Náležitosti cenovej ponuky: 

a)  Cenovú ponuku spracovanú podľa bodu 10 tejto výzvy, 

b)  Nasledovné identifikačné údaje uchádzača: 

Obchodné meno (resp. osobné údaje):  

Sídlo: 

Zastúpený: 

Oprávnený rokovať 

vo veciach zmluvných: 



vo veciach technických: 

IČO : 

IČ DPH: 

Bankové spojenie: 

Číslo účtu: 

Telefón: 

Fax: 

Register:  

c)  kópie dokladov k vozidlu. 

 

8. Lehota na predloženie cenovej ponuky: 

Cenové ponuky doručiť najneskôr dňa 21. júna 2017 do 11:00 hod. v zalepenej obálke 

s heslom : „NEOTVÁRAŤ – identifikačné číslo zákazky a názov zákazky“ na hore 

uvedenú adresu  sídla verejného obstarávateľa. 

 

9. Vyhodnotenie  ponúk: viď bod 6  

 

10. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:  ekonomicky najvýhodnejšia ponuka: 

technický stav: 50 % 

cena: 50 % 

 

Cenovú ponuku na predmet zákazky vyjadrenú v € uveďte nasledovne: 

cena bez DPH : 

DPH : 

cena spolu s DPH: 

 

V prípade, ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť. 

Cenová ponuka bude vyhotovená na samostatnom  liste s názvom a identifikačným číslom 

zákazky, podpísaná štatutárnym zástupcom  uchádzača, opatrená odtlačkom  pečiatky 

a dátumom vyhotovenia. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          podpísaný 

 

                                                                                                    Ing. Martin Šimún 

                                                                                                       starosta obce 

 

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 


