Vojenský útvar 1037 Martin
ZaVaMD-614-2 /2018

Počet listov : 2
Počet príloh : 1/1

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
podľa ustanovenia § 117 zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov .
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov:

Sídlo:
IČO:

Slovenská republika – Ministerstvo obrany
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
zastúpené
Vojenský útvar 1037
Jilemnického 6, 036 01 Martin
30845572

Kontaktná osoba:
Telefón:
Fax:

kpt. Ing. Michal MATEJÍK
+421960483452
+421960483109

2.
3.

Predmet zákazky:
Obstaranie poľnohospodárske stroje
Druh a množstvo:
Je uvedený v prílohe č. 1 k výzve.

4.

Typ zmluvy: Objednávka

5.

Miesto dodania: Vojenský útvar 1037, Martin

6.

Termín dodania : podľa objednávky

7.

Predpokladaná cena zákazky do 9 000 € s DPH.

8.

Lehota na predloženie cenovej ponuky, spôsob doručenia:
Cenovú

ponuku

je možné predložiť elektronicky e-mailom na adresu
michal.matejik@mil.sk , poštou na adresu Vojenský útvar 1037, Jilemnického 6, 036 01
Martin. Prípadne osobne v pracovné dni pondelok – štvrtok od 7.00-09,30 a 13,00-14,30 hod.,
v piatok od 07,00-09,30 hod. na pracovisko administratívnej bezpečnosti VÚ 1037 Martin.
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 30.11.2018 o 08,00 hod. Ponuka predložená
po uplynutí lehoty na jej predloženie nebude prijatá.
9.

Vyhodnotenie ponúk

Vyhodnotenie ponúk vykoná komisia určená veliteľom útvaru dňa 30.11.2017 o 09,00
hod. Vyhodnotenie ponúk bude vykonané bez prítomnosti uchádzačov. Úspešný uchádzač bude
informovaný o prijatí jeho ponuky tým, že mu bude predložená objednávky na celý predmet
zákazky na jej potvrdenie.
Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere

najvhodnejšieho uchádzača pri postupe zákazky nie je možné podať námietky v zmysle platného
zákona o verejnom obstarávaní.
10.

11.

Podmienky účasti:
Doručenie cenovej ponuky v lehote podľa bodu 8. Oprávnenie podnikať s predmetom
Zákazky
Obsah ponuky:
a) Vypísaná a potvrdená „kompletná“ cenová ponuka na zákazku podľa prílohy č. 1,
ktorej predmetom je dodanie tovaru. Ceny musia byť konečné vrátane dopravy
a všetkých služieb s tým spojených pri dodržaní kvality jednotlivých výrobkov.
b) Neoverená fotokópia (scan) dokladu o oprávnení podnikať s predmetom zákazky alebo
neoverená fotokópia (scan) dokladu o zapísaní do zoznamu podnikateľov.
c) Čestné prehlásenie, že rešpektuje požiadavky a podmienky obstarávateľa uvedené vo
výzve.

12.

Kritéria na hodnotenie ponúk:
Najnižšia cena za celý predmet zákazky

13.

Ďalšie informácie:
Dôvod zrušenia súťaže:
 nebola predložená žiadna ponuka,
 ani jeden uchádzač nesplnil podmienky účasti,
 zmenili sa okolnosti, za ktorých bola výzva zverejnená.

V Martine 28.11.2018
Zodpovedný zamestnanec
mjr. Ing. Jozef KRIVKA
predseda komisie

Vojenský útvar 1037 Martin

príloha číslo : 1
Počet listov : 1

Cenová ponuka na zákazku - Obstaranie poľnohospodárske stroje

Poznámka: Ceny s DPH uvádzať zaokrúhlene na dve desatinné miesta.

Rozpis práce do položiek
Presný popis položky

počet
súprav

1

motorový postrekovač SR 430

3

2

krovinorez FS 490 C -EM

10

Cena v
(€) bez
DPH

Cena v (€)
Poznámka
s DPH

Vyhlasujem, že rešpektujem požiadavky a podmienky obstarávateľa uvedené vo Výzve
a súhlasím s nimi.
Kontaktné údaje:

V .......................... dňa ................ ...

....................................................................
pečiatka a podpis oprávnenej osoby

