Výzva na predkladanie ponúk
spracovaná v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov

1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ:
Žilina Invest, s.r.o.,
Sídlo:
Námestie obetí komunizmu č.1,
010 31, Žilina
V jeho mene konajúci:
Ing. Patrik Groma, Ing. Peter Tulinský
IČO:
36416754
Bankové spojenie:
SK28 5600 000 0003 5575 3001
Predmet zákazky: Vypracovanie komplexnej žiadosti a jej podanie na kontokorentný
úver.
Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov predloženie cenovej ponuky na vypracovanie
komplexnej žiadosti na kontokorentný úver vo výške 100 000€ z finančného ústavu Prima
banka Slovenko a.s., IČO: 31 575 951.

2.

Súčasťou žiadosti je:
vypracovanie žiadosti o úverový produkt
vypracovanie tabuľky „Projektované ukazovatele“ podľa vzoru banky alebo
v rozsahu štandardných finančných výkazov spolu s podnikateľským a finančným
plánom na obdobie do splatnosti úveru (na obdobie 3- 5 rokov), očakávané
skutočnosti za bežný rok k 31.12. očakávané skutočnosti bežného roka k
31.12. v rozsahu súvahy a výkazu ziskov a strát .
organizačná štruktúra spoločnosti a prepojených spoločností,
vybavenie potvrdení o vyrovnaní záväzkov zo Sociálnej poisťovne, zo Zdravotnej
poisťovne a o výške daňovej povinnosti
vyhotovenie alebo obstaranie všetkých iných dokladov, ktoré bude žiadať banka ako
podklad k úveru a obstarávateľ momentálne nemá o nich vedomosť
V prípade, že obstarávateľ nedostane úver do 60 dní od podpísania
zmluvy/objednávky, tak úspešný uchádzač nebude mať nárok na finančné plnenie.
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10.

Predpokladaná hodnota zákazky : 2 000 EUR bez DPH
Typ zmluvy: Objednávka.
Miesto dodania zákazky: Podľa bodu 1.
Rozdelenie predmetu zákazky: Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky
formou písomnej ponuky.
Variantne riešenie: Neumožňuje sa.
Lehota dodania zákazky: podanie žiadosti a záväzné vyjadrenie finančného ústavu do 60
dní odo dňa vystavenia objednávky.
Forma predkladania ponúk: písomne. Uchádzač doručí svoju ponuku do 25. 02. 2016 do
10.00 hod. Cenu uchádzač uvedie v EUR bez DPH a s DPH. Pri zákazke podľa § 9 ods. 9 sa
súťažné podklady samostatne nevydávajú. Na obálke je potrebné uviesť Heslo : ŽILINA
INVEST – ÚVER/neotvárať.
Podmienky financovania zákazky: Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok. Termín
splatnosti faktúry do 30 dní.
Podmienky účasti uchádzačov:
Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa osobného postavenia uchádzačov:
- uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať službu vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá
uchádzač ponuku alebo žiadosť o účasť,

11.

Kritériá na hodnotenie ponúk: Najnižšia celková cena za celý predmet zákazky v EUR
bez DPH.V prípade ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť vo svojej
ponuke. Víťazný uchádzač bude vyhodnotený ten uchádzač, ktorý predloží najnižšiu cenu
v kritériu hodnotenia. Následne verejný obstarávateľ zostaví poradie úspešnosti ponúk podľa
kritéria vzostupne.

V Žiline 18.02.2016

Ing. Patrik Groma
konateľ

Ing. Peter Tulinský
konateľ

