Výzva na predloženie cenovej ponuky
podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Predmet zákazky
Tovar

Služba

Stavebné p.

a názov:
Dlhodobý prenájom osobného motorového
vozidla

*Hodiace podčiarknuť

Identifikácia obstarávateľskej organizácie
Názov
Sídlo
Ičo
Pobočka
Kontaktná osoba

Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
Sklabinská 20, 831 06 Bratislava
44855206
Bratislava
Ján Staš

Telefón
Mail

obstaravanie@e-vo.sk

ID zákazky

AOAS-5-10/2014

Prenájom osobného motoorvého vozidla pre potreby vedenia spoločnosti AOMVSR, a.s.

Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky
Finančný limit

19.990,- Eur

Miesta dodania (ak je známe)
Automobilové opravovne MV SR, a.s., Sklabinská 20, 831 06 Bratislava
Lehota dodania (ak je známa)
Do vyčerpania finančného limitu / Na základe písomnej objednávky
Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky
Predmet obstarávania bude financovaný z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa. Úhrady za
dodanie tovaru budú realizované formou odsúhlasenia faktúr za preukázateľne dodanie tovaru so
splatnosťou určenou v príslušnej zmluve.

Podmienky účasti
§ 26 ods. 1 písm. f) - je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať

službu - fotokópia doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať službu.

Lehota a miesto na predkladanie ponúk
Lehota na predkladanie ponúk – dátum: 28.03.2014
čas: 10:00 hod
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: mailom: obstaravanie@e-vo.sk
- ako adresa obstarávateľskej organizácie – pobočky

Otváranie ponúk
Dátum a čas otvárania ponúk: 28.03.2014

čas: 10:10 hod

Kritériá na hodnotenie ponúk
Najnižšia cena za predmet obstarávania

Lehota viazanosti ponúk
28.4.2014

Ďalšie informácie
Uchádzač zašle cenovú ponuku aj s požadovanými dokladmi a dokumentmi na mailovú adresu
povereného zástupcu verejného obstarávateľa. V prípade potreby objasniť uvedené údaje vo výzve
môže ktorýkoľvek s uchádzačov u zodpovednej osoby Miroslav März, resp. na emailovej adrese
obstaravanie@e-vo.sk

Predložená cenová ponuka musí byť opatrená odtlačkom pečiatky a podpisom oprávnenej osoby.
Cenovú ponuku môže uchádzač doručiť aj poštou na adresu uvedenú v bode 1.

OPIS PREDMETU OBSTARÁVANIA
Osobné motorové vozidlo strednej vyššej triedy
Verzia kombi
Obdobie 12 mesiacov
NELIMITOVANÝ POČET KILOMETROV
Požadované parametre:
Naftový motor
Minimálny výkon v kW: 105
Maximálny výkon v kW: 130
Minimálne 6 stupňová automatická prevodovka
Počet miest na sedenie: 5
Zimné – letné prezutie
Požadovaná výbava:
Xenónové svetlomety
Predné hmlové svetlomety
Centrálne zamykanie
Alarm
Imobilizér
Airbag vodiča a spolujazdca
Hlavové airbagy
ESC
Funkcia denného svietenia
Automatická klimatizácia
Bluetooth pre telefonovanie
Štart – stop systém
Parkovacie senzory vpredu aj vzadu

Návrh na plnenie kritérií
Návrh uchádzača na plnenie kritérií
Názov uchádzača/označenie skupiny:

Adresa uchádzača:
IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Zapísaný v
Štatutárni zástupcovia podľa dokladu o oprávnení podnikať:

Telefón:

Fax:

e-mail:

www:

Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Názov

Cena bez DPH / mesiac

Cena za predmet obstarávania

V ..........................................., dňa ........................................

......................................................................................
podpis a pečiatka uchádzača, resp. osoby oprávnenej konať za uchádzača

Cena s DPH / mesiac

