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Vec :
Informácia o zadávaní zákazky s nízkou hodnotou – Výzva na predloženie ponuky
(podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov)
Mestská časť Košice – Luník IX plánuje realizovať verejné obstarávanie podľa bodu
2 a 3 tejto výzvy. Ak ste dodávateľom definovaného predmetu zákazky, a je z Vašej strany
záujem predložiť ponuku, je možné takto urobiť podľa nižšie uvedených pokynov:
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:
Mestská časť Košice – Luník IX
Sídlo:
Krčméryho 2, 040 11 Košice, Slovensko
IČO:
00691119
DIČ:
2020929328
Štatutárny orgán:
Mgr. Marcel Šaňa – starosta mestskej časti
Kontaktná osoba:
Mgr. Jozef Béreš 055/6435252,
lunik9@centrum.sk
2. Predmet zákazky
Nákup traktora Predmetom zákazky je nákup traktoraCPV kód: 16700000-2

3. Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky s nízkou hodnotou je nákup a dodanie traktora v zmysle bodu č.2 tejto
výzvy, podľa požiadaviek verejného obstarávateľa.
Trvanie zmluvy: od schválenia výberu dodávateľa a podpisu zmluvy podľa obchodného
zákonníka do splnenia dodávky podľa výzvy. Prípustnosť variantných riešení: nie
Záruky žiadané zadávateľom súvisiace s plnením zmluvy: v zmysle Obchodného
zákonníka a súvisiacich zákonov.
Rozdelenie zákazky na časti: nie
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4. Predpokladaná hodnota zákazky je 25 000,- € s DPH.

5. Obsah ponuky
Ponuka uchádzača na predmet zákazky musí obsahovať:
• Identifikáciu uchádzača (podľa prílohy č. 2 tejto výzvy)
6. Kritéria na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia
Verejný obstarávateľ uskutoční výber úspešného uchádzača na základe kritéria
najnižšej ceny za predmet zákazky.
7. Miesto a lehota na predkladanie cenovej ponuky
• Ponuky uchádzačov je potrebné doručiť na adresu:
Miestny úrad Mestskej časti Košice – Luník IX
Krčméryho 2, 040 11 Košice, Slovensko
sekretariát, 1. poschodie alebo na E-mail lunik9@centrum.sk
• Lehota na predkladanie ponúk je do: 11.11.2020, 16:00
8. Spôsob predloženia cenovej ponuky
• Poštou, e-mailom alebo osobne
9. Doplňujúce informácie
•
•
•
•

•
•

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzavrieť kúpnu zmluvu na základe tohto
prieskumu trhu.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo, že v prípade ak nebude možné uzavrieť
kúpnu zmluvu s uchádzačom, ktorého ponuka bola vyhodnotená ako najlepšia, uzavrieť
kúpnu zmluvu s uchádzačom, ktorý bol vyhodnotený ako druhý v poradí.
Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením cenovej ponuky znáša výhradne
uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.
Po vyhodnotení cenových ponúk budú uchádzači oboznámení s výsledkom
vyhodnotenia ponúk vo vzťahu k nim predloženej ponuky, prostredníctvom
elektronickej správy na ich e-mailové adresy.
Doba trvania zmluvného vzťahu: od schválenia výberu dodávateľa a podpisu zmluvy
podľa obchodného zákonníka do splnenia dodávky.
Uvedená cena zahŕňa všetky náklady spojené s dodaním predmetu zmluvy
objednávateľovi a dodávateľ nemá nárok na uplatňovanie ďalších prípadných nákladov
súvisiacich s plnením predmetu zmluvy.
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