Výzva
na predloženie cenovej ponuky
1. Identifikácia vyhlasovateľa
Názov:
Sídlo:
IČO:
Telefón:
E-mail:
Kontaktná osoba:

Tibor Holčík AUTOKLINIKA
020 52 Záriečie 117
36892408
0905 847 829
info@autoklinikaholcik.sk
Tibor Holčík

vyhlasuje výzvu na predloženie cenovej ponuky.
2. Predmet zákazky:
Dodávka a inštalácia technológie v rámci podpory existujúcich mikro-, malých a stredných
podnikov, Prioritná os 3: Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, k výzve zverejnenej dňa
22.11.2016, kód výzvy OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04.
Druh zákazky – tovary.

3. Opis predmetu zákazky
Aktívny príjem
Všeobecné a technické požiadavky:
• tester bŕzd na vozidlá do 3,5 tony - meranie bŕzd aj na vozidlá 4x4, pedometer, diaľkové
ovládanie, automatické rozpoznanie vozidiel s pohonom 4x4
• komunikačný pult (kabinet)
• tester tlmičov na vozidlá do 3,5tony – technológia merania THETA, regulácia frekvencie,
frekvenčný detektor hluku (bezkáblový), nosnosť na jednu nápravu min. 2,0 tony.
• tester vôle náprav na vozidlá do 3,5 tony –pre osobné vozidlá, dráha pohybu platne min 10
cm, rýchlosť pohybu min. 4,0 cm/s, pohyby dopredu, doboku, súčasné priečne a pozdĺžne
pohyby.
• odsávanie výfukových plynov – pohyblivé, dráha (dĺžka) min. 6 m, priemer hadice min. 75
mm, ventilátor s výkonom min. 1700 m3/hod.
• prejazdová geometria – s riadiacim modulom, nosnosť min. 2,0 t

4. Miesto realizácie zákazky
Tibor Holčík AUTOKLINIKA, 020 52 Záriečie 117
5. Možnosť predloženia ponuky
Uchádzač predkladá cenovú ponuku na celý predmet zakázky.
6. Možnosť predloženia variantných riešení
Nepovoľuje sa.
7. Lehota, miesto a spôsob predloženia cenovej ponuky
Termín predkladania cenovej ponuky je stanovený do 11.1. 2019 do 17:00 hod. osobne, mailom,
kuriérom alebo poštovou zásielkou.

Adresa pre zasielanie alebo osobné doručenie ponuky:
Tibor Holčík AUTOKLINIKA
020 52 Záriečie 117
Návrh musí byť predložený v slovenskom alebo českom jazyku.
Forma predloženia cenovej ponuky:
• predloženie cenovej ponuky na požadovaný produkt
• uvedenie celkovej ceny v cenovej ponuke vrátane dopravy a iných doplnkových služieb
(inštalácia zariadenia, školenie...).
o Cena bez DPH :
o DPH :
o Cena s DPH :
• všetky požadované dokumenty, ktoré sú súčasťou ponuky je nutné doručiť mailom na
adresu info@autoklinikaholcik.sk alebo osobne/kuriérom/poštou v uzavretej obálke
označenej názvom a sídlom navrhovateľa s uvedením hesla: „Predloženie cenovej
ponuky pre spoločnosť Tibor Holčík AUTOKLINIKA - Neotvárať“.
• v prípade doručenia ponuky osobne/kuriérom/poštou musí mať cenová ponuka písomnú
formu a musí byť potvrdená dodávateľom (podpisom a pečiatkou v prípade, ak je žiadateľ
povinný používať pečiatku) s uvedením dátumu vyhotovenia (potvrdenie dodávateľa musí
byť taktiež na strane, kde sa uvádza sumárna cenová kalkulácia).
Súťažné ponuky doručené iným spôsobom alebo po stanovenom termíne odovzdania nebudú do
prieskumu trhu prijaté a budú zaslané obratom späť navrhovateľovi. Ponuku nie je možné odvolať
po jeho doručení vyhlasovateľovi.
8. Lehota na prijatie najvhodnejšej ponuky a lehota na oznámenie vybranej ponuky
Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční v sídle vyhlasovateľa dňa 11.1. 2019 o 17:30 hod. Vyhlasovateľ
bude informovať účastníkov prieskumu trhu o výsledku mailom.
9. Spôsob výberu najvhodnejšej cenovej ponuky
Predloženú ponuku bude možné zahrnúť do výberu len v prípade, ak jej obsah bude zodpovedať
podmienkam zákazky.
Kritériom hodnotenia ponúk je cena za predmet zákazky bez DPH (váha 100%). Ponuky sa budú
vyhodnocovať na úrovni jednotlivých logických celkov, uvedených v opise zákazky.

Záriečie, 28.12. 2018
Tibor Holčík

