VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ
PONUKY
(Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 Zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní)
Oblastná organizácia cestovného ruchu REGIÓN HOREHRONIE realizuje prieskum trhu
Názov zákazky: Osobný automobil
Identifikácia obstarávateľa:
Názov: REGIÓN HOREHRONIE
so sídlom: Námestie gen. M. R. Štefánika 3/3, Brezno 97701
IČO: 42 299 381
IČ DPH: 2023505330
V zastúpení: Ing. Petra RidzoňováHlásniková, výkonný riaditeľ
tel.: +421 911 633 119, e-mail:
mail: info@horehronie.sk
obstarávateľ nie je platca DPH
Predmet zákazky: realizácia stavby „„Osobný automobil“
Druh zákazky: nákup osobného automobilu
Miesto dodania: Nám. gen. M. R. Štefánika 3/3, 977 03 Brezno
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou
Kritérium na výber dodávateľa: Najnižš
Najnižšia cena celkom
Min. lehota viazanosti ponúk: do 31.12. 2020
Predpokladaná hodnota zákazky: 29 000 ,- EUR vrátane DPH
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Bližšia špecifikácia zákazky:
Predmetom zákazky je obstaranie osobného automobilu podľa bližšie špecifikovaných minimálnych
parametrov:

















Predĺžená verzia L2, 8 miestne, motor 2.0 diesel.
Výkon minimalne140 koni,, bočné posuvne dvere.
Autorádio
utorádio s dotykovou obrazovkou a navigáciou, MP3, Bluetooth,
Zadné parkovacie senzory.
Kolesá z ľahkých zliatin.
Klimatizácia v prednej a zadnej ččasti.
Vykurovanie pre zadnú časť vozidla oddelené a so samostatným ovládaním
ovládaní
Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním
Elektrické ovládanie predných okien
Elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá
Gumová podlaha nákladového priestoru
Výškovoo nastaviteľné sedadlo vodiča s bedrovým nastavením
Kožený volant
Kryt batožinového priestoru
Svetlá s LED denným svietením
Tempomat
Vozidlo ihneď k odberu, nove alebo predvá
predvádzacie.

Zároveň žiadame aj o vypracovanie ponuky na leasing:



20% akontácia
Doba splácania 3 - 4 roky

Podmienky dodania predmetu zákazky:
Podmienky dodania predmetu zákazky sú uvedené vo vzore zmluvy, ktorý je prílohou tejto výzvy.
Miesto a spôsob predloženia ponuky:
Cenové ponuky je možné doručiť osobne alebo poštou na adresu OOCR
CR REGIÓN HOREHRONIE
Námestie gen. M. R. Štefánika 3/3, Brezno 97701 (pracovná doba vyhlasovateľa je od 8:00 do 16:00
hod.). Ponuka musí byť v zalepenej obálke a bude označená „Súťaž – Osobný automobil“.
automobil
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Financovanie predmetu obstarávania
Zákazka bude financovaná na základe leasingovej zmluvy z finančných prostriedkov OOCR REGIÓN
HOREHRONIE.
Ponuka uchádzača:
Cenová ponuka uchádzača musí byť vyhotovená na celý predmet zákazky, musí byť vyhotovená v
slovenskom jazyku. Cena za predmet zákazky bude uuvedená
vedená vrátane DPH. V prípade, ak uchádzač nie
je platiteľom DPH, tento stav musí byť priamo uvedený v cenovej ponuke.
Ponuka musí obsahovať originál ponuky, kópiu výpisu z Obchodného registra alebo živnostenského
oprávnenia, nie staršie ako 3 mesiace (po
(postačuje
stačuje vytlačený výpis z internetovej stránky www.orsr.sk,
víťaz bude vyzvaný na doplnenie originálu alebo overenej kópie pri podpise príslušnej zmluvy).
Pre nacenenie predmetu súťaže použite vzor tabuľky uvedený v prílohe č. 1, ktorého prílohou
bude podrobná
robná cenová ponuka so špecifikác
špecifikáciou predmetu zákazky.
Lehota na predkladanie ponúk:
Lehotaa na predkladanie ponúk je do 009. 10. 2020 do 14:00 hod (vrátane). Ponuky doručené po tomto
termíne budú vrátené uchádzačovi neotvorené.
Kontaktná osoba vyhlasovateľa:
Ing. Petra Ridzoňová Hlásniková – výkonný riaditeľ
tel. číslo: 0911 633 119
mail: info@horehronie.sk
Spôsob výberu najvýhodnejšej ponuky:
Predložená cenová ponuka bude zahrnutá do prieskumu trhu iba v prípade, že jej obsah bude
zodpovedať stanovenému
anovenému predmetu zákazky a bude obsahovať vyhlasovateľom požadované
náležitosti. Jediným kritériom na vyhodnotenie cenových ponúk je najnižšia cena za predmet zákazky.
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Vyhodnotenie súťaže:
Súťaž bude vyhodnotená ihneď po uplynutí doby na predlo
predloženie
ženie cenovej ponuky, uchádzači budú
písomne upovedomení o výsledku. Víťaz bude vyzvaný na uzatvorenie zmluvy.

Brezne, 1.
1 októbra 2020
S pozdravom
Ing. Petra Ridzoňová Hlásniková
výkonný riaditeľ
Prílohy:
1) Návrh na plnenie kritéria
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