Dodávka motorových a hydraulických olejov - cenový návrh
Tabuľka č. 2 pre účely vyhodnotenia cenových návrhov
1.

P.č.

2.

Skupina

1.a

1.b
1.

MOTOROVÉ
OLEJE

1.c

1.d

3.

4.

5.

Špecifikácia

Spotreba (resp.
plánované odber.
množstvo) v litroch
u obstarávateľa za
obdobie 24
mesiacov

Obchodný názov
ponúknutého
tovaru

syntetický motorový olej 5W30 pre
dieselové motory EURO 4 (ACEA
E4/E5/E7; API CF); viskoz. index od
157 do 170 a ďalej podľa opisu v
časti IV. súťažných podkladov pre
motory IVECO Cursor 8, prípustný je
aj ekvivalent
motorový olej 15W40 (ACEA E4/E7;
API CF; viskoz. index od 135-138,
pre dieselové motory EURO 1.2 a
ďalej podľa opisu časti IV.
súťažných podkladov pre motory
LIAZ ML 637, prípustný je aj
ekvivalent
syntetický motorový olej 10W40 pre
dieselové motory EURO 3, (ACEA
E4/E7; API CF); viskoz. index od
140 do 158 a ďalej podľa opisu časti
IV. súťažných podkladov pre motory
IVECO Cursor 8, prípustný je aj
ekvivalent

1872 L

syntetický motorový olej 15W40 pre
dieselové motory EURO 6 (ACEA
E7/E9, API Cl-4, CJ-4/SN, viskozitný
index od 132 do 138 a ďalej podľa
opisu časti IV pre motory Cummins*

832 L

208 L

3760 L
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6.

7.

8.

9.

Cena za liter
Balenie - sud o
Cena za ks Cena spolu v EUR
v EUR bez
objeme cca 200 L
balenia (sud)
bez DPH (24
DPH
(uveďte objem sudu v
v EUR bez mesačná spotreba v
(hodnotiace
litroch)
DPH
L x cena za liter)
kritérium)

2.

HYDRAULICK
2.a
Ý OLEJ

hydraulický protioderový olej s
vysokým viskozitným indexom od
150 do 135 (AFNOR E 48-603HV,
ISO 6743I4HV, DIN 51524P3HVLP)
a ďalej podľa opisu časti IV. pre
vozidlá Karosa radu B952, B932,
B961, prípustný je aj ekvivalent

616 L

Súčet cien jednotlivých tovarov v EUR bez DPH spolu:
Poznámka vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže k vyplneniu tabuľky:
Navrhovateľ uvedie v stĺpci č. 5 do prislúchajúceho riadku konkrétny obchodný názov ponúknutého tovaru. Následne uvedie v stĺpci č. 6 ku každému (alebo konkrétnemu) tovaru objem balenia
(sudu) v litroch, pričom sa musí jednať o sudy s objemom približne 200 l.
Do stĺpca č. 7 navrhovateľ vpíše ku konkréenemu tovaru jednotkovú cenu v EUR bez DPH za liter oleja. V stĺpci č. 8 uvedie cenu oleja v EUR bez DPH v príslušnom balení za 1 sud. V závere
navrhovateľ prenásobí jednotkové ceny uvedené v stĺpci č. 7
s množstvami ročnej spotreby u obstarávateľa (stĺpec č. 4) a výsledné hodnoty vpíše do stĺpca č. 9, pričom tieto nakoniec spočíta a uvedie záverečný súčet cien jednotlivých tovarov v EUR bez
DPH spolu za tovar ako celok, alebo za konkrétny ponúkaný tovar. Tento súčet cien je zároveň kontrolným súčtom, a nie je
hodnotiacim kritériom. Hodnotiacim kritériom budú jednotlivé jednotkové ceny za konkrétny druh tovaru (stĺpec č. 7) , ktorý bude v cenových návrhoch navrhovateľov vzájomne porovnávaný a
najnižšia jednotková cena navrhovateľa bude vyhodnotená ako úspešná. V prípade rovnosti cien bude vyhlasovateľ postupovať podľa Usmernenia UVO č. 534-50000/2015 z roku 2016
Navrhovateľ uvedie ceny v EUR bez DPH zaokrúhlené na štyri desatinné miesta (zaokrúhľovanie EXCEL).
Podmienkou zaradenia navrhovateľa do hodnotenia je splnenie všetkých podmienok účasti a predloženie požadovaných dokladov a vyplnenie všetkých stĺpcov ku konkrétnemu tovaru.
Navrhovateľovi nie je dovolené meniť a upravovať obsah - znenie predtlače tabuľky.
Tabuľka je k dispozícii aj v elektronickej podobe na stránke www.dpmz.sk (sekcia verejné obstarávanie/obchodné verejné súťaže).
Množstvá spotreby uvedené v stĺpci č. 4 sú iba informatívne a vyhlasovateľ sa nezaväzuje presne tieto množstvá počas trvania zmluvného vzťahu aj odobrať.
Ceny jednotlivých tovarov sú platné počas celého trvania platnosti a účinnosti Rámcovej dohody, t.j. 24 mesiacov od nadobudnutia platnosti a účinnosti Rámcovej dohody.
Za navrhovateľa cenový návrh vypracoval (meno, priezvisko, podpis, dátum, pečiatka organizácie):
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