Č.j.: 24239/2014/OESM

Bratislava: 19.08.2014

Výzva
na predloženie ponuky (prieskum trhu)
zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie:
Sídlo:

Dopravný úrad
Letisko M. R. Štefánika
823 05 Bratislava
Zastúpené :
Ing. Ján Breja, predseda
IČO:
42355826
IČO DPH:
nie je platcom DPH
Verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1 a) zákona o verejnom obstarávaní
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:

Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 1
7000499595/8180
SK75 8180 0000 0070 0049 9595

Kontaktná osoba:
Tel:
Mobil:
E-mail:

Ing. Jozef Tóth
+421 248777560
+421 918 382 053
jozef.toth@nsat.sk

Druh zákazky:

tovar

Predmet zákazky:

„Osobný automobil“

Predpokladaná hodnota zákazky:
do 19 600,00 € (zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní).
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2. Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je dodanie tovaru 1 ks nového osobného automobilu s výkonom motora
100 kW, Kategória M1.
Osobný automobil s výkonom motra 100 kW, Kategória M1
Požadované technické údaje:
Motor
Vznetový 4 valcový
Objem
1685 cm³
Výkon
100 kW
Prevodovka
Automatická 6 stupňová
Brzdy
Kotúčové, Antiblokovací brzdový systém
Karoséria
5 dverová, 7 miestna
Objem batožinového priestoru min. 536 l
Celková dĺžka vozidla 4525 mm
Celková šírka vozidla 1805 mm
Kolesá

Diskové
Ráfik (pneu) 225/45 R17

Počet náprav/poháňaných 2/1 predná
Spotreba paliva

požadujeme uviesť spotrebu na mestský cyklus, mimo mesta pri rýchlosti 90
km/hod. a pri rýchlosti 130 km/hod. spotrebu pri voľnobehu a pri zapnutej
klíme

V základnej výbave:

- centrálne uzamykanie (diaľkový ovládač)
- el. ovládanie prip. + vyhrievanie sp. zrkadiel
- minimálne mechanická klimatizácia
- palubný počítač
- el. ovládanie okien vpredu aj vzadu
- autorádio s CD a MP3, anténa, min. 6 x repro
- airbag u vodiča a spolujazdca s priťahovačmi bezpečnostných
pásov, bočné airbagy
- posilňovač riadenia
- predné svetlomety do hmly
- výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča a spolujazdca
- výškovo a osovo nastaviteľný volant
- vnútorná cirkulácia vzduchu, prachový a peľový filter
- imobilizér
- delené zadné sedadlo
- vyhrievané min. predné sedadlá
- cyklovač predných stieračov s voľbou frekvencie
- zvuková signalizácia nevyhnutých svetiel
- osvetlenie batožinového priestoru
- parkovacie senzory
- ABS (protiblokovací systém) + BAS (brzdový asistent) + ESC
( elektronický stabilizačný systém)
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Doplnková výbava:

- gumové a textilné rohože vrátane batožinového priestoru

Povinná výbava:

- kompletná povinná výbava vozidla (trojuholník, lano, lekárnička, sada
kľúčov, zdvihák, bezpečnostné skrutky na kolesá, reflexná vesta a pod.)

3. Trvanie zmluvy:
Zmluvný vzťah bude uzatvorený na dobu určitú do zaplatenia ceny tovaru za plnenie predmetu
zmluvy.
4. Typ zmluvy:
Kúpna zmluva na dodanie tovaru uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka
č. 513/1991 Zb. v platnom znení.
5. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
Požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky.
6. Variantné riešenia
Variantné riešenia sa nepripúšťajú.
7. Miesto dodania tovaru:
Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika , 823 05 Bratislava.
8. Kontaktná osoba:
V prípade potreby objasniť technické podklady môžete požiadať o ich vysvetlenie priamo
u zodpovednej osoby podľa bodu 1 tejto výzvy, prípadne vykonať osobnú obhliadku na základe
telefonického dohovoru.
9. Postup obstarávania:
Zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní, ktorá nie je podlimitná a nepresahuje
hodnotu zákazky podľa § 4 ods. 3 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.
10. Podmienky účasti:
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť doklad o oprávnení dodávať tovar (živnostenské
oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra alebo výpis z obchodného registra alebo
potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 zákona o verejnom
obstarávaní). Pri predložení ponuky uchádzač predloží len neoverenú fotokópiu dokladu, a pred
podpisom zmluvy v origináli, nie staršom ako tri mesiace alebo v úradne overenej kópii.
11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena celkom v EUR vrátane DPH za
dodanie kompletného požadovaného predmetu zákazky.
11.1 Ak uchádzač je platiteľom DPH:
- navrhovanú cenu na predmet zákazky uvedie v zložení:
a) navrhovaná zmluvná cena bez DPH;
b) výška DPH;
c) navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.
11.2 Ak uchádzač je z iného členského štátu Európskeho spoločenstva a nie je registrovaný pre
DPH v Slovenskej republike:
- uvedie navrhovanú cenu bez DPH. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH
v Slovenskej republike upozorní v cenovej ponuke,
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- k navrhovanej cene bez DPH v ponuke uchádzača uvedeného v bode 11.2 komisia na
vyhodnotenie ponúk pripočíta výšku DPH, ktorú by verejný obstarávateľ prijatím jeho
ponuky bol povinný zaplatiť podľa § 7 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v znení neskorších predpisov.
11.3 Ak cenovú ponuku predloží uchádzač z tretieho štátu, ktorý sa nenachádza na území
Európskeho spoločenstva a nie je registrovaný pre DPH v Slovenskej republike
a vzťahuje sa na neho iný daňový režim:
- uvedie navrhovanú cenu v súlade s týmto režimom, vrátane uvedenia osoby povinnej
zaplatiť DPH a referencie na príslušnú právnu úpravu (napr. medzinárodná zmluva
a národný vykonávací predpis),
- na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH v Slovenskej republike upozorní v cenovej
ponuke,
- cena, ktorá bude u uchádzača uvedeného v bode 11.3 vyhodnocovaná komisiou na
vyhodnotenie ponúk, podľa pravidiel uplatnenia kritéria najnižšia cena, je súčtom
navrhovanej ceny a všetkých daní a platieb, ktoré by verejný obstarávateľ v súvislosti
s prijatím jeho ponuky bol povinný navyše zaplatiť.
Celkovú cenu za celý predmet zákazky uchádzač preukáže vyplnením Prílohy č. 2 – „Návrh na
plnenie kritéria“.
Cena predmetu zákazky za obstarávaný predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené
s požadovaným predmetom zákazky (vrátane nákladov na dopravenie predmetu zákazky do sídla
verejného obstarávateľa, zaevidovanie predmetu zákazky na dopravnom inšpektoráte a dodanie
s prideleným evidenčným číslom).
Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorého celková ponuka v EUR s DPH bude
najnižšia. Poradie ostatných uchádzačov za víťazným uchádzačom sa stanoví podľa výšky ceny
v EUR s DPH od najnižšej po najvyššiu.
12. Lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob doručenia:
Uchádzač predloží cenovú ponuku verejnému obstarávateľovi e-mailom, poštou alebo osobne
do 27.08.2014.
a) Cenová ponuka predložená poštou alebo osobne do podateľne:
Uchádzač vloží ponuku do samostatnej nepriehľadnej obálky. Obálka ponuky musí byť
uzatvorená, prípadne zabezpečená proti nežiaducemu otvoreniu a označená údajmi:
- adresa verejného obstarávateľa;
- adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesto podnikania);
- označenie: „Prieskum trhu– NEOTVÁRAŤ“;
- heslo: „Osobný automobil“.
Ponuky je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa:
Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava.
b) Cenová ponuka predložená e-mailom na adresu: marta.gajdosikova@nsat.sk
13. Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ:
Nie.
14. Podmienky týkajúce sa zmluvy:
Výsledkom verejného obstarávateľa bude kúpna zmluva – kúpa 1 ks nového osobného
automobilu značky ..... bližšie špecifikovaných v prílohe č. 1 kúpnej zmluvy „Technická
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špecifikácia“ a v prílohe č. 2 kúpnej zmluvy „Návrh na plnenie kritéria“, zaevidovanie
predmetu kúpy na dopravnom inšpektoráte a dodanie s prideleným evidenčným číslom.
Úspešný uchádzač spolu s predmetom zákazky odovzdá verejnému obstarávateľovi nasledovné
doklady:
- servisnú knižku
- osvedčenie o technickom preukaze
- kľúče
- návod na obsluhu v slovenskom jazyku
Lehota dodávky predmetu zákazky úspešným uchádzačom nesmie presiahnuť lehotu uvedenú
ako maximálnu v bode 16 tejto výzvy.
15. Lehota viazanosti ponúk:
Verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom zmluvu v lehote viazanosti ponúk.
Lehota viazanosti ponúk uplynie dňom 30.11.2014.
16. Lehota dodania tovaru:
1 mesiac
16. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
a) proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky podľa § 9 ods. 9
zákona o verejnom obstarávaní nie je možné podať žiadosť o nápravu, ani námietku
v zmysle zákona o verejnom obstarávaní;
b) všetky náklady uchádzačov spojené s účasťou v tomto postupe zadávania zákazky si
uchádzači hradia v plnej výške;
c) pracovný čas podateľne verejného obstarávateľa pre účely tohto verejného obstarávania je
v pracovných dňoch pondelok až piatok v čase od 8:30 hod do 10:00 hod. kedy je možné
doručovať písomnosti osobne;
d) uchádzač môže predložiť iba jednu cenovú ponuku;
e) neúplná ponuka nebude hodnotená;
f) ponuky predložené po uplynutí lehoty nebudú akceptované;
g) verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo komunikovať iba v štátnom jazyku;
h) úspešný uchádzač musí pred podpisom zmluvy predložiť originál dokladu alebo úradne
overenú kópiu podľa bodu 10 tejto výzvy;
i) doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov alebo záujemcov so sídlom
mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne
musia byť preložené do štátneho jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak
sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je preklad v štátnom jazyku;
j) ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu alebo nesplní povinnosť, poskytnúť
verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy, verejný
obstarávateľ ju môže uzatvoriť s uchádzačom, ktorý sa umiestnil za úspešným uchádzačom
ako druhý v poradí. Ak uchádzač, ktorý sa umiestnil druhý v poradí odmietne uzavrieť
zmluvu alebo nesplní povinnosť, poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť
potrebnú na uzavretie zmluvy, verejný obstarávateľ ju môže uzatvoriť s uchádzačom, ktorý
sa umiestnil ako tretí v poradí. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť zmluvu
s úspešným uchádzačom, ak nastanú okolnosti, ktoré v čase odoslania tejto výzvy nemohol
predpokladať;
k) neoddeliteľnú súčasť zmluvy s úspešným uchádzačom bude tvoriť návrh ceny za predmet
zákazky v Euro uvedenej v Prílohe č. 1 – Návrh na plnenie kritérií;
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l) výsledok verejného obstarávateľa bude oznámený iba víťaznému uchádzačovi, ktorý odo
dňa doručenia predmetného oznámenia predloží verejnému obstarávateľovi návrh zmluvy
v lehote do 3 pracovných dní .
17. Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky:
Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:
a) nebude predložená ani jedna ponuka;
b) ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti;
c) ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určený požiadavkách vo výzve na
predloženie ponuky;
d) ponuky presiahnu predpokladanú hodnotu zákazky, uvedenú vo výzve na predloženie
ponuky;
e) zmenili sa okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie.

Ing. Ján Breja
predseda úradu
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NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ
Príloha č. 2

Predmet zákazky: „Osobný automobil“

Návrh na plnenie kritérií
Názov uchádzača :
Adresa uchádzača :
IČO :
DIČ :
IČ DPH :
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu ......., oddiel: ............, vložka: .............., resp.
oprávnenie podľa osobitných predpisov
Štatutárni zástupcovia
podľa dokladu o
oprávnení podnikať:
Tel:
Fax :
e-mail :
Bankové spojenie :

www :

Č. účtu :
M.j.
Značka automobilu

Jednotková
cena
za 1 ks
bez DPH

ks

Počet
ks

Cena
bez
DPH
v€

Výška
DPH
v€

Cena
s DPH
v€

1

Osobný automobil s výkonom motora 100 kW, Kategória M1
Navrhované ceny sa uvádzajú v EUR s presnosťou na dve desatinné miesta.

V ..................................., dňa........................
.............................................
meno a podpis uchádzača
alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača
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