Region NEOGRADIENSIS
Ulica novohradská 1
984 01 Lučenec
IČO 37 819 551

záujmové združenie právnických osôb

e-mail : zelmira.kolimarova@lucenec.sk

Výzva na predkladanie ponúk
za účelom zistenia predpokladanej hodnoty
zákazky na dodanie tovaru

Prieskum trhu a predloženie ponúk za účelom zistenia predpokladanej hodnoty zákazky
(PHZ).
Výzva v súlade s ustanovením § 6, odstavec 1) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní v znení neskorších predpisov.

Predmet zákazky :

Turistický vyhliadkový vláčik NOVOHRAD
Zabezpečenie dodania tovaru

Úhrada výdavkov spojených s nákupom tovaru v zmysle realizácie projektu č.2 zmien
schválených ročných priorít okresu Lučenec na rok 2019 – regionálny príspevok v súlade s
Akčným plánom rozvoja okresu Lučenec.

Lučenec dňa 09.09.2019

......................................................................

PhDr. Alexandra Pivková
predseda združenia
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VÝZVA
na predloženie cenovej ponuky k stanoveniu PHZ
na zabezpečenie dodania tovaru

Turistický vyhliadkový vláčik NOVOHRAD
Zabezpečenie dodania tovaru

Výzva v súlade s ustanovením § 6, odstavec 1) a ďalšie, zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní v znení neskorších predpisov.

l. NÁZOV, ADRESA A KONTAKTNÉHÉ MIESTO VEREJNO OBSTARÁVATEĽA
Názov organizácie: Region NEOGRADIENSIS z.p.o.
IČO: 37819551
Adresa : Ulica novohradská 1, 984 01 Lučenec
Štatutárny zástupca : PhDr. Alexandra Pivková
Kontaktná osoba: Ing. Želmíra Kolimárová
Telefón: +421/905614807
e-mail: zelmira.kolimarova@lucenec.sk
Združenie právnických osôb bude vo verejnom obstarávaní postupovať v zmysle § 8 ods. 1
písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZVO“) – ako verejný obstarávateľ.
Ďalšie informácie budú poskytnuté na adrese a kontaktnom mieste uvedenom v tomto bode
výzvy.
Druh zákazky: Prieskum trhu za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky
v súlade so zákonom č. 343/2016 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
II. OPIS
Názov ( predmet ) zákazky:
Projekt : Turistický vyhliadkový vláčik NOVOHRAD
Zabezpečenie dodania tovaru
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Hlavné miesto dodania tovaru :
Mesto Lučenec, Ulica novohradská 1, 984 01 Lučenec, okres Lučenec
Opis zákazky:
Dodanie tovaru :
Jedná sa o dodanie turistického vyhliadkového vláčika ktorý sa skladá z 1 lokomotívy a dvoch
prívesov (vagónov) – súprava označená ako vláčik.
Dodaný vláčik spolu s vagónmi musí byť vyrobený v súlade so všetkými technickými
normami platnými pre dopravné zariadenia v EÚ. Jeho využitie bude na organizovanie
skupinových akcií súvisiacich s obhliadkou mesta prípadne obcí.
Požadujeme tovar – vláčik vyrobený modernou technológiou so zaručenou 100%
bezpečnosťou prepravovaných osôb.
Vláčik bude kolesový, jeho vagóny musia byť vyrobené tak, aby sa mohli pohybovať na
miestnych komunikáciách. Vyhliadkový vláčik – miesta na sedenie vo vagónoch musia byť
chránené proti poveternostným vplyvom, proti vetru a dažďu, priehľadnými rolovacími
markízami. Vláčik musí byť schopný pohybu po bežných uliciach a križovatkách v mestách
a obciach. Technicky musí byť vláčik vybavený tak, aby spľňal všetky zákonné podmienky
k tomu, aby bol spôsobilý premávky na cestných komunikáciách a aby mu bola pridelená
štátna poznávacia značka (ŠPZ). Zabezpečenie všetkých dokladov potrebných k cestnej
premávke. Zariadenie musí byť schválené k prevádzke na verejných komunikáciách.
Kapacita oboch vagónov je 40 až 56 miest na sedenie dospelých osôb.
Počet prepravovaných cestujúcich : od 40 + 2 do 56 + 2 osoby
Požadované parametre vláčika :
(1 lokomotýva a 2 vagóny)
- Dľžka v metroch :
- Maximálna šírka v metroch :
- Maximálna výška v metroch :
- Hmotnosť v kilogramoch :
- motor a podvozok:
- pohon :
- polomer zatáčania:
- maximálna rýchlosť:
- stúpanie:

od 17,50 do 18,57 m
od 1,90 do 2,10 m
od 2,30 do 2,55 m
4 390,00 kg (bez cestujúcich).
Mitsubishi Pajero min. 85 kW (alebo ekvivalent)
4x4
6,5 m
25 km/h
12 %.

Farba vláčika : kombinácia farieb vlajky mesta Lučenec
Povinná výbava vláčika :
- 2 rezervné kolesá
- Výrazný zvukový a svetelný signál
- Kožené čalúnené sedačky (voliteľná farba).
Na vláčik (1 lokomotýva a 2 vagóny) požadujeme 24 mesiacov záruku.
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Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky:
- Lokomotýva – 1 ks
- Vagóny – 2 ks.
Plánovaná doba dodania je maximálne 8 mesiacov, najneskoršie do : 05/2020.
Spôsob určenia ceny :
Uchádzač uvedie ním navrhovanú cenu za komplexné dodanie tovaru a v ponuke uvedie
celkové náklady.
III. ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Možnosť predloženia ponuky - rozdelenie predmetu zákazky na časti :
- nie.
Povoľuje sa predloženie variantných riešení:
- nie.
Oprávnení uchádzači :
Ponuku môže predložiť len uchádzač, ktorý je oprávnený dodávať požadovaný druh tovaru.
Jazyk ponuky: Ponuky sa predkladajú v slovenskom alebo českom jazyku.
IV. OBSAH PONUKY
Predloženie ponuky
1. Uchádzač môže predložiť len jednu ponuku.
Súčasťou ponuky musí byť:
- cena za dodanie tovaru – označená ako cenová ponuka Príloha č. 1
2. Oprávnenie dodávať požadovaný tovar - fotokópia
3. Uchádzač predkladá ponuku elektronicky na adresu kontaktnej osoby –
Kontaktná osoba: Ing. Želmíra Kolimárová
Telefón: +421/905614807
e-mail: zelmira.kolimarova@lucenec.sk
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:
1. Doklad (scan) o oprávnení podnikať v predmete zákazky,
(živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra alebo iné než
živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov alebo výpis z obchodného
registra), preukázanie spôsobilosti,
2. Návrh ceny bez DPH a vrátane DPH – označený ako Cenová ponuka
3. Ak záujemca nie je platiteľom DPH, uvedie cenu celkovú a v cenovej ponuke na túto
skutočnosť písomne upozorní.
Vyhotovenie ponuky - ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme.
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Označenie ponúk:
Uchádzač ponuku predloží elektronickou poštou :
(e-mail: zelmira.kolimarova@lucenec.sk)
a označí názvom zákazky :
Turistický vyhliadkový vláčik NOVOHRAD
Lehota na predkladanie ponúk:
deň: 16
mesiac: 09
rok: 2019
hodina: do 12,00 hod.
Adresa na ktorú sa majú ponuky doručiť (elektronicky)
Adresa elektronického kontaktu verejného obstarávateľa uvedená v bode 1.
Ponuky zostávajú platné v čase do 31.12.2020.
Náklady na ponuky
Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek
finančného nároku u obstarávateľa.
V. KRITÉRIÁ VYHODNOTENIA PONÚK
Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena vrátane DPH. (100%)
Cena v ponuke bude stanovená v zmysle Zákona č.18/1996 Zb. o cenách ako cena
maximálna vrátane DPH s uvedením výšky DPH. Ceny, prípadne spôsob stanovenia
cien v ponuke, pokryjú všetky náklady a veci k riadnemu vykonaniu predmetu
obstarávania.
Predpokladané hodnota zákazky bude stanovená priemerom cien predložených
v ponukách.
Vysvetlenie súťažných podkladov je možné vyžiadať u:
Kontaktná osoba: Ing. Želmíra Kolimárová
Telefón: +421/905614807
zelmira.kolimarova@lucenec.sk.
VI. PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY
Doba dodania predmetu zákazky:
Tovar bude dodaný v čase od 10/2019 – do 05/2020
Typ zmluvy:
Zmluva v súlade s obchodným zákonníkom.
Platba bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku na základe daňového
dokladu vystaveného dodávateľom tovaru. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia
daňového dokladu. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu.
Maximálna lehota na uzavretie zmluvného vzťahu: 31.12.2019.
Zdroj finančných prostriedkov a obchodné podmienky:
Zákazka bude hradená z prostriedkov poskytnutých v súlade s Akčným plánom rozvoja
okresu Lučenec a z vlastných finančných prostriedkov združenia v roku 2019 a v roku 2020.
Úhrada je bez zálohy. Úhrada faktúry bude na základe Kúpnej zmluvy, preberacieho
protokolu – dodacieho listu a predložením daňového dokladu – faktúry.
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Doplňujúce informácie :
Jedná sa o prieskum trhu, ktorý nebude viesť k podpísaniu zmluvy s úspešným uchádzačom,
ale k stanoveniu predpokladanej hodnoty zákazky.
Ekvivalent :
Uvedené značky materiálov, tovarov a systémov je možné nahradiť ekvivalentom, ktorý má
tie isté, prípadne kvalitnejšie vlastnosti.

Lučenec dňa 09.09.2019

......................................................................

PhDr. Alexandra Pivková
predseda združenia

