Spis číslo: 2565/2019/OEaM

Záznam číslo: 5427/2019

VÝZVA
na predloženie cenovej ponuky
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov na predmet zákazky
„Úžitkové motorové vozidlo s izotermickou úpravou“
(Tovar)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa :
Názov :
Mestská časť Košice – Juh
Sídlo :
Smetanova 4, 040 79 Košice
IČO :
00691046
DIČ:
2021186882
Štatutárny orgán: JUDr. Jaroslav Hlinka – starosta
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN:
SK45 5600 0000 0004 0444 0002
Kontaktná osoba : Ing. Tatiana Sedláková
Telefón :
055/7208035
e-mail :
tatiana.sedlakova@kosicejuh.sk
2. Predmet obstarávania
2.1 Názov zákazky (tovary):
„Úžitkové motorové vozidlo s izotermickou úpravou“
CPV: 34111100-9 – polododávky automomil kombi
2.2 Opis predmetu zákazky a jej rozsah:
Predmetom zákazky je dodanie úžitkového motorového vozidla s izotermickou úpravou a liatou
podlahou s ATP certifikátom na rozvoz stravy v počte 1 ks.
Technická špecifikácia:
Rozmery vozidla v mm:
Dĺžka: min. 4660
Šírka: min. 2100
Výška: min. 1800
Rázvor: min. 2970
Farba: biela
Palivo: nafta
Sedadlá: dvojmiestne sedadlo spolujazdca (možnosť sedenia 3 osôb vpredu)
Stav: nejazdené nové
Výkon: min.70 kW
Objem: min. 1460 cm3
Objem nákladového priestoru pred úpravou: min. 4,4 m3
Dvere zadné dvojkrídlové: áno
Pravé bočné posuvné: áno
Plnohodnotné rezervné koleso: áno
Povinná výbava vozidla: áno
Elektricky ovládané okná: áno
Automatické zapnutie denných svetiel: áno
Zadné parkovacie senzory: áno
Manuálna klimatizácia: áno

Centrálne zamykanie: áno
Zimné pneumatiky: 4 ks
Izotermická úprava s ATP certifikátom s liatou podlahou
Osobitné požiadavky na plnenie:
Záruka na tovar minimálne 24 mesiacov od odovzdania a prevzatia tovaru, bez obmedzenia počtu
najazdených km.
3. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky
Predmet obstarávania bude financovaný z dotácie Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny SR so
spoluúčasťou verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ preddavok neposkytuje. V cene tovaru
bude zahrnuté aj DPH a doprava na miesto odovzdania.
Dodávka tovaru bude realizovaná na základe písomnej objednávky doručenej osobne, poštou alebo
prostredníctvom e-mailu. Kúpna cena za dodaný tovar bude uhradená na základe faktúry so
splatnosťou do 14 odo dňa jej doručenia.
4. Miesto dodania predmetu zákazky
Verejný obstarávateľ požaduje odovzdanie (dodanie) tovaru v pracovnom čase na miesto určenia
Mestská časť Košice - Juh, Smetanova 4, Košice.
5. Obsah ponuky
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Ponuka musí obsahovať tieto doklady:
a) Identifikačné údaje uchádzača s uvedením kontaktnej osoby uchádzača (e-mailová adresa, číslo
telefónu), na ktorú sa môže verejný obstarávateľ obrátiť v prípade potreby získať vysvetlenie k
obsahu predloženej ponuky.
b) Uchádzač je povinný mať v predmete svojho podnikania zapísané živnosti, ktoré zodpovedajú
požadovanému predmetu zákazky.
c) Cenovú ponuku, ktorá bude podpísaná uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo iným
zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch v
súlade s dokladom o oprávnení podnikať, t. j. podľa toho, kto za uchádzača koná navonok.
d) V cenovej ponuke musí uchádzač uviesť presnú špecifikáciu predmetu zákazky a doložiť
fotodokumentáciu.
e) Cenová ponuka nesmie obsahovať žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s
požiadavkami a podmienkami uvedenými v tejto výzve.
d) Úspešný uchádzač odovzdá tovar zároveň s príslušnými dokladmi vrátane ATP certifikátu.
6. Termín plnenia predmetu zákazky max. do 4 mesiacov od vystavenia objednávky.
7. Platnosť cenovej ponuky do 30.11.2019
8. Spôsob určenia ceny
a) Cena za predmet zákazky musí byť stanovená ako cena v EUR podľa zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky
Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej
rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a podľa tejto
výzvy ako cena maximálna.
b) Cenu je potrebné uviesť bez DPH, s uvedením výšky DPH a cenu celkom s DPH za celý predmet
zákazky.
c) Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom a zároveň uvedie, že nie je
platiteľom DPH.
d) V ponukovej cene musia byť zahrnuté všetky náklady uchádzača súvisiace s dodaním predmetu
zákazky vrátane dopravy na miesto odovzdania: Mestská časť Košice – Juh, Smetanova 4, Košice.

9. Predpokladaná hodnota zákazky 16 666,66 Eur bez DPH (20 000,00 Eur s DPH).
10. Miesto a lehota na predloženie ponuky
Uchádzač vloží ponuku do samostatnej nepriehľadnej obálky, ktorá musí byť uzatvorená
a označená údajmi :
- adresa verejného obstarávateľa,
- adresa uchádzača ( jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania ),
- označenie „ súťaž neotvárať „
- heslo „Úžitkové motorové vozidlo“
Ponuky je možné doručiť poštovou zásielkou alebo osobne v lehote na predkladanie ponúk
stanovenej verejným obstarávateľom do 31.07.2019 do 12.00 hod.
na adresu verejného obstarávateľa: Mestská časť Košice – Juh, Smetanova 4, 040 79 Košice
11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk :
Najnižšia cena s DPH za celý predmet zákazky.
12. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa :
- verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku, ktorej cena za predmet
zákazky s DPH bude vyššia ako limit v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní,
- verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku v prípade, ak cena
najúspešnejšej ponuky prekročí výšku finančných prostriedkov vyčlenených verejným
obstarávateľom na predmet obstarania a zároveň právo zrušiť súťaž ak sa podstatne zmenia
okolnosti, za ktorých bola vyhlásená a tiež v prípade, ak ani jeden uchádzač nesplnil
podmienky účasti vo verejnom obstarávaní,
- nakoľko je výberové konanie realizované formou zadávania zákazky podľa § 117 ZVO,
verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku,
- každému uchádzačovi verejný obstarávateľ písomne oznámi výsledok vyhodnotenia jeho
ponuky,
- úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma a ostatným oznámi že neuspeli.
- proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri tomto
postupe zadávania zákazky nie je možné podať námietky v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní,
- všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez
akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi,
- ponuky uchádzačov doručené na adresu verejného obstarávateľa a predložené v lehote
na predkladanie ponúk sa uchádzačom nevracajú a ostávajú ako súčasť dokumentácie
tohto verejného obstarávania,
- ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať doklady a dokumenty uvedené v bode 5
tejto výzvy a musí byť vyhotovená v písomnej forme, a to písacím strojom alebo
tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky. Ponuky sa predkladajú v
slovenskom jazyku,
- každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku buď samostatne sám za seba, alebo ako
splnomocnený člen skupiny za členov skupiny.
Košice, 22.07.2019

JUDr. Jaroslav Hlinka
starosta

