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Vec: Výzva na predloženie cenových ponúk 

 

 
Výzva na predkladanie cenových ponúk 

zadávanie zákazky postupom podľa§ 117 zákona č.  343/2015  Z.  z.  o verejnom  obstarávaní                

a o zmene a doplnení  niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní) 

 

„Elektromobil pre Biomasové logistické centrum“ 

 
1. Identifikácia obstarávateľa (osoba podľa § 8 ods. 2): 

Názov:  BIOPEL, a .s. 

 Adresa: Kysucký Lieskovec 743, 023 34 

 IČO: 46 823 492 

 Kontakt: Ing. Peter Albert, albert@biopel.sk, +421 41 451 00 22 

 

2. Predmet zákazky:  
Elektromobil pre Biomasové logistické centrum. Uzatvorená bude kúpna zmluva podľa vzoru, ktorá 

je Prílohou č.3 tejto výzvy – Vzor zmluvy. 

 

3. Názov predmetu zákazky: 

„Elektromobil pre Biomasové logistické centrum“ 

 

4. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:  
Nie. Záujemca predkladá ponuku na celý predmet zákazky.  

 

5. Stručný opis a rozsah predmetu zákazky:  
Predmetom zákazky je dodávka elektromobilu pre Biomasové logistické centrum v rozsahu podľa 

Prílohy č.1 tejto výzvy – Špecifikácia tovarov a Prílohy č.2 tejto výzvy – Kalkulácia ceny.  

  Predpokladaná hodnota predmetu zákazky: 27 906,31 Eur bez DPH. 

 

6. Miesto realizácie predmetu zákazky: 

Priestory obstarávateľa 

 

7. Spoločný slovník obstarávania (CPV) pre rozhodujúcu časť predmetu zákazky: 

Hlavný predmet: 34110000-1 – Osobné automobily 

 

8. Možnosť predloženia variantných riešení: 

Nie.  

 

9. Trvanie zmluvy alebo lehota pre skončenie dodávky: 

Najneskôr do 30.4.2017. 

Táto zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpísania a účinnosť dňom zverejnenia na web stránke 

obstarávateľa. 

 

10. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých 

sa uvádzajú: 
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Predmet zákazky bude financovaný zo schválených z vlastných zdrojov a pridelených finančných 

prostriedkov z Nórskeho finančného mechanizmu 2009-2014, Programová oblasť: Zelené inovácie v 

priemysle, Názov programu: SK 07 Zelené inovácie v priemysle, Cieľ programu: Zvýšenie 

konkurencieschopnosti zelených podnikov zahrňujúcich ozelenenie existujúcich priemyselných 

odvetví, zelené inovácie a zelené podnikanie. 

 

11. Predloženie cenovej ponuky: 

 
  Záujemca predloží: 

 

1. Oprávnenie dodávať tovar, nie staršie ako 3 mesiace – originál alebo úradne overenú kópiu. 

2. Účtovné doklady preukazujúce zrealizovanie najmenej dvoch obdobných zákaziek 

a pozitívne referencie od odberateľov. Za obdobnú zákazku možno považovať aj osobné 

vozidlo so spaľovacím motorom, kategórie M1. 

3. Dokumentáciu preukazujúcu, že dodávateľ nie je vedený v tzv. blackliste elektronického 

trhoviska ani v zozname spoločností so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní (napr. 

print screeny po zadaní vyhľadávania v týchto registroch) 

4. Cenový návrh za realizáciu celého predmetu zákazky podľa tejto výzvy a prílohy č.1, podľa 

vzoru, ktorý je Prílohou č. 2 tejto výzvy – Kalkulácia ceny, pričom cena za predmet zákazky 

musí zahŕňať všetky náklady spojené s realizáciou predmetu zákazky. V prípade, že záujemca 

nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť v ponuke. 

5. Podpísaný návrh zmluvy, ktorý je prílohou č. 3 tejto výzvy. 

6. Špecifikáciu (opis, obrázková dokumentácia) všetkých ponúkaných tovarov, z ktorej bude 

jasné, že ponúkané tovary spĺňajú parametre uvedené v prílohe č.1 – Špecifikácia tovarov. 

 

Ponuka musí byť doručená v nepriehľadnom vonkajšom obale (napr. nepriehľadná obálka), ktorý 

musí byť označený „Neotvárať – VO – ELEKTROMOBIL“. 

Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak na základe 

dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom 

verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž. 

 

12. Lehota a miesto na predkladanie ponúk: 

Lehota na predkladanie ponúk: do 12.00 hod. 11.04.2017 

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť listinnou poštou – adresa obstarávateľa alebo osobne po 

predbežnom telefonickom dohovore. 

 

13. Kritériá na hodnotenie ponúk: 

Najnižšia cena v EUR bez DPH - 100%.  

 

14. Lehota viazanosti ponúk: 

  Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk do 31.05.2017  

 

15. Ďalšie informácie obstarávateľa: 

a) Dátum odoslania tejto Výzvy na predkladanie cenových ponúk: 27.03.2017 mailom, 

Vyhodnotenie cenových ponúk sa uskutoční najneskôr do 18.04.2017 

b) Obhliadka k realizácii predmetu zákazky po dohode s obstarávateľom. 

c) Žiadosti o vysvetlenie k predmetu zákazky je možné uplatniť mailom: albert@biopel.sk do 

04.04.2017. V prípade podania žiadosti o vysvetlenie budú odpovede na otázky poskytnuté 

najneskôr nasledujúci deň emailom všetkým vyzvaným záujemcom. 
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d) Informácia o výsledku vyhodnotenia cenových ponúk sa zasiela úspešnému i neúspešným 

záujemcom  najneskôr do 18.04.2017.  

 

1. Cena za predmet zákazky sa stanovuje v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.  87/1996 Z.  z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 

18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

2. Cena predmetu zákazky  musí byť vyjadrená ako cena za kompletné plnenie. Cena, ktorú 

záujemca v ponuke uvedie sa za takú považovať aj bude. 

3. Položky v kalkulácii ceny nie je možné bez súhlasu verejného obstarávateľa zmeniť. Návrh na 

zmenu položky v kalkulácii ceny je záujemca oprávnený dať len v lehote vysvetľovania ponúk 

a to prostredníctvom žiadosti o vysvetlenie ponuky. 

4. Všetky ceny i celkové ceny musia byť zaokrúhlené najviac na dve desatinné miesta. 

5. Cena za predmet zákazky je maximálna a musí obsahovať všetky plnenia nevyhnutné pre riadne 

splnenie predmetu zákazky. Akékoľvek dodatky k zmluve navyšujúce cenu predmetu zákazky 

s výnimkou možností podľa zmluvy, sú vylúčené.  

 

 

Príloha č.1 – Špecifikácia  

Príloha č.2 – Kalkulácia ceny 

Príloha č.3 – Návrh zmluvy 

 

V Kysuckom Lieskovci, 27. marca 2017 

 

 

 

 

Ing. Janka Kasanická 

Predsedníčka predstavenstva 
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