STARWS, s.r.o.
Daxnerova 13, 986 01 Fiľakovo, lčo: 36017795, DIČ: 2020080414,
e-mail: info@starvys,sk

Výzva na predkladanie cenových ponúk

na zákazku s nízkou hodnotou
za účelom výberu dodávateľa na dodanie tovaru

Postup pri zadávaní zákazky podľa

§ 117 zákona 345/2018 Z.z. ktorým sa menĺ a dopíňa zákon č.

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení níektorých zákonov v znení neskorších

predpisov.

Názovzákazky:

`

„Modeľnizácia autoparku spoločnosti STARVYS, s.r.o."
Predmet zákazky: dodanie dodávkového automobilu -úžitkového vozidla v počte 1 ks podľa Pri'lohy
č.1 tejto Výzvy -Špecjfikácia zákazky/Cenová ponuka.

Druh zákazky: prieskum trhu osloveni'm výzvou troch záujemcov za účelom výberu dodávateľa na

dodanie tovaru
vsúlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. overejnom obstarávani` aozmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Hlavný kód CPV:

•

1.

34136200-1 -Dodávkové automobily skľiňové

Verejný obstaľávateľ: podľa § 8 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplneni' niektorých zákonov v znení neskorši'ch predpisov

Názov verejného obstarávatel'a: STARVVS, s.ĺ.o.
Sídlo: Daxnerova 13, 986 01 Fiľakovo
Zastúpený: Flórian Farkaš, konateľ spoločnosti

lčo: 36017795
Tel.: +421905 469 293
E-mail: info@starvys.sk

Kontaktná osobe pre vysvetrovanle súťažných podkladov: Flórian Farkaš, konateľ spoločnosti,
kontakt: info@starvys.sk, tel. č. +421905 469 293
2.

Objednávka / Faktúľa / Kúpna zmluva: Kúpna zmluva podl'a Obchodného zákonni'ka č. 513/1991
Zb. v znenĺ neskoršĺch predpisov a doplnkov.

3.

Opis predmetu obstarávania: Dodanie dodávkového automobilu -úžitkového vozidla v počte 1
ks podľa technickej špecífikácie v súlade s Pri'lohou č.1 tejto výzvy.

Zákazka je obstarávaná v rámci realizácie projektu „Modemizácia autopaľku spoločnosti
STAR\/ys, s.ľ.o..', z finančných prostriedkov v rámci výzvy lROP-CLLD-T341-511-006 a z vlastných

zdrojov verejného obstarávateľa.
4.

5.

Miesto dodania: Daxnerova 13, 986 01 Fil'akovo, okres Lučenec, Banskobystrický kraj

Množstvo a ľozsah pľedmetu zákazky -je uvedené v Pri'lohe č. 1 tejto výzvy.

6.

Rozdelenie pľedmetu zákazky na časti: NiE, možnost' predloženia variantných riešení: nie

7.

f]redpokladaná hodnota zákazky: 22 593,75 bez DPH

STARWS, s.r.o.
Daxnerova 13, 986 01 Fiľakovo, lčo: 36017795, DIČ: 2020080414,

email: info~st

8.

Termín

dodania

predrrtetLJ

zákazky:

6

mesiacov

od

doručenia

objednávky

verejného

obstarávateľa dodávateľovi

9.

Lehota n@ predkladanie ponúk:
deň: 05

mesiac: 01

rok: 2022

hodiľia: 12:Oo hod

10. Adľesa na ktorú sa majú ponulq/ doľučiť (osobne, elektronicky, poštovou zásielkou)
Adresa verejného obstará\/ateľa uvedená v bode 1, elektronicky na adresu: jnfo@star\Íys.sk

Ponuky sa predkladajú v slovenskom (alebo českom) jazyku.

11. Mena a ceriy u`/ádzané v ponuke
11. 1. navrho\/aná zmluvná cena musí b\ri stanovená pqflľa zákona NR SR č. 18/1996 o cenách
v znení neskorších predpisov.

11. 2. uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude uvádzaná v EUR.

11. 3. ak je uchádzač pl3tcom dane z pridanej hodnoty uvedie ceny bez DPH a vrátane DPH, ak
nie je platcom DPH v ponuke na túto skutočnosť upozornĺ.

12. Označenie ponúk:
Uchádzač ponuku predloží osobne, elektronickou poštou, alebo poštovou zásielkou. Na obálke

bude uvedené obchodné meno a adresa uchádzača, názov a adresa verejného obstarávateľa a
napísané: „Neot`ĺárať -ceno`/á ponuka".
Ak uchádzač ponuku predkladá elektronicky, zašle ju na uvedenú E-mailovú adresu:

info@starws.sk a v predmete e-mailu uvedie: Neot`/árať -ceno`/á ponuka.

13. Oprávnení uchádzači:
Ponuku môže predložĺť len uchádzač, ktorý má oprávnenie na dodanie predmetu zákazlq/
v súlade s platnou legislatĺ\/ou.

14. Obsah ponuky -podmienlq/ účasti uchádzačo`ĺ
Ponuka vjednom vyhotovení musí b\ri vyhotovená v pĺsomnej forme, podpísaná štatutárnym
oľgánom a opečiatkovaná. Súčasťou ponuky musia byť:

-

Predloženie cenovej ponuky - vyplnené Zadanie (xls.) podľa prílohy č. 1. tejto \/ýzvy - 1
exemplár originálneho vyhoto\/enia resp. v prípade elektronického zaslania sken PDF

Predložen.ie fotokópie dokladu o oprávnenosti realizovat' pľedmet zákazky

Čestné vyhlásenie o zákaze Účasti vo verejnom obstarávaní / Príloha č. 2 tejto Výzvy -origjnál
resp. v prípade elektroníckého zaslanía / sken PDF

Čestné vyhlásenie o konflikte záujmov /Príloha č. 3 teito Výzvy -originál/ sken PDF

! Uchádzač do ponulqr vložĺ originály dokladov alebo dokumentov a vložené doklady a dokumcnty u ktorých sa
vyžaduje podpis, budú podpísané na originálne vyhotovenom dokumente a u dokladov ktoré vyžadujú otlačok
pečiatky bude otlačený otlačok pečiatlqr na originálnom dokumente. V prípade predloženia ponuky emailom
uchádzač naskenuje originály dokladov a dokumeiitov a vložené doklady a dokumenty, u ktorých sa vyžaduje

podpjs, budú podpísané na onginálne vyhotovenom dokumente a u dokladov ktoré vyžadujú otlačok pcčiatky
bude otlačený otlačok pečiatlqí na originálnom dokumente a následne sú naskenované, uložené do súboru pdf. a
takto vložené do ponuky, ak nie je v tejto Výzve na predkladanie ponúk uvedené inak.
Verejný obstarávateľ vylúči z procesu vyhodnocovanja uchádzača, ak tento :
-

nesplníl podmienkyúčasti,

STARWS, s.r.o.
Daxnerova 13, 986 01 Fiľakovo, lčo: 36017795, DIČ: 2020080414,
e-mail: info@starvys.sk
-

nepredložil požadované doklady alebo informácie v požadovanom termíne,

-

poskytol nepravdívé alebo skreslené informácie.

15. Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky
Verejný obstarávateľ na základe výsledkov vyhodnotenia cenových ponúk uzavrie kúpnu zmluvu s
vít'azným uchádzačom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplneni' niektorých zákonov v zneni' neskorši'ch predpisov.

15. 1. Celková skutočná fakturovaná zmluvná cena nesmie prekročit' finančný limit pre zadávanie
zákazky s nízkou hodnotou, bez DPH.

15.2 Lehota splatnosti faktúry: 60 kalendárnych dní odo dňa jej doručenía.

15.3 Verejný obstarávatel' neposkytuje preddavok, ani záLohovú platbu.
15.4 Víťazný uchádzač pred podpisom Zmluvy o plnení zákazky doručí verejnému obstarávatel'ovi:
• ak je Vi't'azný uchádzač fyzická osoba, originál alebo úľadne overenú fotokópíu výpisu z regístra

trestov Vít'ôzného uchádzača, ktoré v deň odoslania ponuky verejnému obstarávateľovi nebudú
starši' ako 3 me5iace

•ak je Vít'azný uchádzač právnická osoba, originály alebo úradne overené fotokópie výpisov
z registra trestov všetkých členov Štatutárneho orgánu Vi'ťazného uchádzača, všetkých členov

dozornej rady Víťazného uchádzača (ak sú), pri'padne prokuristov (ak sú), ktoré v deň odoslania
ponuky verejnému obstaľávateľovi nebudú staršíe ako 3 mesiace.
informáciu, že Zmluva oplnení zákazky svít'azným uchádzačom musí obsahovať nižšie

uvedené náležitosti alebo vzor Zmluvy o plneni' zákazky s nasledovnými náležitosťami:
• pľedmet plnenia totožný s predmetom zákazky,

•podmienky plnenia zákazky vsúlade svýzvou na predkladanie ponúk, a Ponukou Vít'azného

uchádzača, vrátane ceny uvedenej v Ponuke,
• právne vymáhateľnú sankciu verejného obstarávateľa voči Uchádzačovi za neplnenie predmetu
zmluvy (dodanie stavebných prác, tovaru alebo služby) riadne a včas,
• ,,Zmluvné strany súhlasia, aby oprávnené orgány Slovenskej republiky, Európskej únje a ďalšie

oprávnené osoby,

únie,

vykonali

v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky a predpismi Európskej

voči

zmluvným

stranám

kontrolu/audit

dokumentácje

a

vecnú

kontrolu

skutočnosti' súvisiacich svykonaním obstarávania na predmet plnenia podľa tejto zmluvy,
súvisiacich

s realizáciou

sposkytnutím

predmetu

nenávratného

plnenia

fínančného

podľa

pri'spevku

tejto

na

zmluvy

a skutočnostĺ

základe

Zmluvy

súvisiacich

oposkytnuti'

nenávratného finančného príspevku. Zmluvné strany sa zaväzujú kontrolu strpiet. a poskytnút'

týmto osobám nevyhnutnú súčinnost'."
-

jnformáciu, že iistanovenia Zmluvy o plnení zákazky,

je zakázané čiastočne alebo úplne

upravit' (dodatkom alebo jednostranne) v rozpore s vyššie wedeným alebo ich zo Zmluvy
o plnení zákazky čiastočne alebo úplne vypustiť,

• ak je to relevantné, informáciu, že každá zmluva alebo dodatok uzavretý povinnou osobou, ktorý
podlieha povinnosti zverejnenia podľa § 5a zákona č. 211/2ooo Z. z. o slobodnom pri'stupe k
informáciám a o zmene a doplnení niektorÝch zákonov (zákon o slobode informácíi) v znení

neskorších predpisov, musi' byt' zverejnená v Centrálnom registri zmlúv, alebo na webovom si'dle

verejného obstarávateľa (s ohľadom na kategóriu povinnej osoby). V nadväznosti na zákon č.
546/2010 Z. z., ktorým sa dopíňa zákctn č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v zneni' neskorši`ch

predpisov, ak verejný obstarávatel' nezverejnil uzavretú zmluvu, resp. dodatok k zmluve
v lehote do 3 mesiacov od jej podpi'sania, má sa za to, že takáto zmluva alebo dodatok vôbec
nevznikla. Rovnako nie je dovolené plnenie zmluvy ešte pred dátumom jej účinnosti.

-

vo vzt'ahu k registru partnerowerejnéhci sektora informáciu o tom, že:

STARWS, s.r.o.
Daxnerova 13, 986 01 Fiľakovo, lčo: 36017795, DIČ: 2020080414,
e-mail: info@starvys.sk
•ak má Uchádzač (alebo jeho subdodávateľ -ak relevantné), s ktorým veľejný obstarávôtel`
uzatvára Zmluvu o plneni' zákazky, zákonnú povinnost' zápisu do registra partnerov verejného

sektora (v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplnení niektorÝch zákonov), verejný obstarávateľ ešte pred uzavretím Zmluvy o plnení
zákazky preveri' platné zapísanie Uchádzača ajeho subdodávateľa do registra partnerov

verejného sektora,
• verejný obstarávatel', ktorý je subjektom verejného sektora, nemôže uzavriet' zmluvu s tým, kto
nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora napriek tomu, že mu povinnosť zápisu
vyplýva z právnych predpisov,
• verejný obstarávateľ je pred uzavreti'm zmluvy povinný overit', či subjekt povinnosť zápisu do
registra splnil.

•Účinnost' Zmlu`/y aj pri'padných dodatkov k nej nadobúdajú účinnosť po kladnom oveľení

dokumentácle verei.ného obstarávania rlad]aclm orgánom.
16. Vyhodnotenie ponúk:
deň: 05

mesiac: 01

ľok: 2022

hodina: 13:00 hod

17, Mlesto vyhodnotenĺa ponúk
Názov: STARVYS, s.r.o.

Mesto/obec: Fiľakovo
Prevádzka : Daxnerova 13, 986 01 Fiľakovo

Vyhodnotenie ponúk je ne\/erejné.
1*. l<ritérium na hodnotenie ponúk: -nainižšia cena celkom.

19. Zdroj finančných pľostriedko`/, hla\/né podmienky financo`/ania:
Predmet zákazky bude finônco\/aný v rámci podpory z lROP-CLLD-T341-511-006.

20. Platnosť ponuky: 31.12.2022

Dátum: 21.12.2021

íízlz,,
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Fló,

Konate

Príloha č. 1 I Špecifĺkácia zákazky / Cenová ponuka
Pri'loha č. 2 -Vyhlásenie uchádzača
Pri`lohô č. 3 - Kúpna zmluva
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