Výzva na predloženie ponuky
Komunita Kráľovnej pokoja, Piešťanská 11/18,
956 05 Radošina

V Močenku dňa 29. apríla 2019

Vec: Výzva na predloženie ponuky
Komunita Kráľovnej pokoja, ako obstrávateľ v zmysle § 8 písm. ods. 1 písm. c/ zákona č. 343/2015
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky
„Nákup osobného automobilu 7 miestneho“

1.

Identifikácia obstarávateľa:
Obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 písm. c/ ZVO:
Názov verejného obstarávateľa / obstarávateľa: Komunita Kráľovnej pokoja
Sídlo: Piešťanská 11/18, 95605 Radošina
Štatutárny zástupca: ThLic. PhDr. PaedDr. Branko Tupý, PhD.
IČO: 34003681
DIČ: 2020420446
IČ DPH:
Tel.:

037/7781227

Fax:

037/7781227

E-mail:

kkp@slovanet.sk

Internetová stránka: www.kkp.sk
Bankové spojenie: VUB, a.s.
Číslo účtu.: 75333192/0200
2.

Miesto predloženia/doručenia ponuky: kkp@slovanet.sk alebo na adresu sv. Gorazda 553/28,
95131 Močenok.

3.

Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Miroslav Šimko.

4.

Predmet obstarávania: kúpa nového osobného motorového vozidla .

5.

Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Kúpno-predajná zmluva.

6.

Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania): Predmetom zákazky je dodávka 7
miestneho osobného motorového vozidla na prepravu osôb, CPV 34.11.00.00-1 – Osobné
automobili, s touto špecifikáciou vozidla / minimálne parametre (dodanie tovaru podľa § 3 ods. 2
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní):
motorizácia: benzín/CNG,
min. výkon v kilowatoch: 120,
počet miest pre osoby 7,
elektrické ovládanie zadných okien,
3. rad okien s mechanickým ovládaním,
signalizácia nezapnutia bezpečnostného pásu tretieho radu sedadiel,
predné hmlové svetlá,
ovládanie autorádia na volante,
zadná parkovacia kamera,
pozdĺžné strešné nosiče,
pastelová farba biela Ambient alebo ekvivalentný,
zadné parkovacie sensory,
výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča s nastaviteľnou bedrovou opierkou a lakťovou opierkou,
spätné zrkadlo pre sledovanie diania na zadných sedadlách
radio VP2 s 5” dotykovým displejom s Bluetooth, Handsfree, 6x repro, USB, DAB.

7.

Predpokladaná hodnota zákazky: 17 118,05 EUR bez DPH .

8.

Miesto a termín dodania predmetu zákazky: Močenok, sv. Gorazda 553/28 alebo predajňa
uchádzača. Dodanie predmetu zákazky musí byť uskutočnené najneskôr do 30. septembra 2019.
Uchádzači musia túto skutočnosť zohľadniť pri príprave svojej ponuky.

9.

Lehota na dodanie predmetu zákazky: do 30. 9. 2019.

10. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: tvorí obsah výzvy.
11. Financovanie predmetu zákazky: Integrovaný regionálny opereračný program.
12. Lehota na predloženie ponuky: 13. 5. 2019 do 12,00 hod.
13. Spôsob predloženia ponuky: poštou alebo osobne na adresu KKP, sv. Gorazda 553/28, Močenok
95131, osobne možno ponuku doručiť na uvedenú adresu v pracovné dni v čase od 8,00 h. do 16,00
h., elektronicky na e-mail adresu: kkp@slovanet.sk .
14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena bez DPH za dodanie predmetu zákazky.
Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý má najnižšiu cena za predmet zákazky bez DPH,
ostatní uchádzači budú neúspešní.
15. Pokyny na zostavenie ponuky: Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. V súlade s § 187 ods.
8 zákona o verejnom obstarávaní komunikácia medzi Verejným obstarávateľom a záujemcami
(uchádzačmi) sa bude uskutočňovať písomne prostredníctvom pošty, iného doručovateľa, e-mailom
alebo faxom. Telefonická komunikácia je možná iba v prípadoch overenia doručenia písomností a v
prípade dohodnutia osobného doručenia písomností alebo ponuky s kontaktnou osobou. Telefonická
komunikácia je možná v pracovných dňoch v čase od 08:00 do 15:00 hod. Žiadne iné informácie
nebudú poskytované telefonicky! V prípade potreby vysvetliť údaje uvedené vo výzve na
predkladanie ponúk môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať o ich vysvetlenie priamo u
zodpovednej osoby: Miroslav Šimko, tel.: 037/7781227, e-mail: kkp@slovanet.sk.
Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v štátnom jazyku.
Obálka s ponukou, príp. e-mail v časti predmet, musia byť označené textom „Nákup osobného
automobili 7 miestneho“.
Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
a.

Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre
daň, telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu s uvedením predmetu
zákazky na ktorú sa ponuka predkladá.

b.

Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk
Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o
cenách v znení neskorších predpisov. Navrhovaná zmluvná cena bude uvedená v eurách.
Celková cena v ponuke musí obsahovať cenu za požadovaný predmet zákazky. Predmet
zákazky spolu s podrobnou špecifikáciou musí byť obsahom ponuky.
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Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty, navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v
zložení: navrhovaná zmluvná cena bez DPH, sadzba DPH a výška DPH, navrhovaná
zmluvná cena vrátane DPH.
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť,
že nie je platcom DPH, upozorní.
c.

Fotokópia dokladu o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu resp.
uskutočňovať stavebné práce. U právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u
fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra (stačí fotokópia).

16. Otváranie ponúk: 13. 5. 2019 o 14,00 hod. v Močenku, sv. Gorazda 553/28.
17. Postup pri otváraní ponúk: účasť na otváraní ponúk bude umožnená štatutárnemu zástupcovi
uchádzača alebo ním splnomocnenej osobe (splnomocnenie musí byť úradne overené).
18. Lehota viazanosti ponúk: 30. 9. 2019.
19. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: Miroslav Šimko, kontakt na poverenú
osobu k realizácií verejného obstarávania 037/7781227, mail: kkp@slovanet.sk .
20. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Od úspešného uchádzača bude obstarávateľ požadovať pred podpisom Zmluvy doklad o zápise

uchádzača do registra partnerov verejného sekora alebo čestné vyhlásenie, že sa uvedená
povinnosť zápisu na uchádzača nevzťahuje. Obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s
uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je
zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
S úctou

ThLic. PhDr. PaedDr. Branko Jozef Tupý
moderátor Komunity Kráľovnej pokoja

Príloha: Návrh Zmluvy podľa bodu 5 tejto výzvy.
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Kúpno-predajná zmluva
Názov:
V zastúpení
Adresa:
IČO:
IČ DPH:
DIČ:
IBAN:
(ďalej len „Predávajúci“)

......................................................
………………………………………………..….
.......................................................
.......................................................
......................................................
.......................................................
........................................................

a
Názov:
V zastúpení
Adresa:
IČO:
DIČ:
IBAN:
(ďalej len „Kupujúci“)

Komunita Kráľovnej pokoja
ThLic. PhDr. PaedDr. Branko J. Tupý, PhD., moderator
Piešťanská 11/18, 956 05 Radošina
34003681
2020420446
SK41 0200 0000 0000 7533 3192

Článok I.
Predmetom tejto zmluvy sa na účely tejto Zmluvy rozumie tiež záväzok Predávajúceho odplatne previesť na
Kupujúceho vlastnícke právo k Predmetu kúpy a záväzok Kupujúceho prevádzaný Predmet kúpy prevziať a zaplatiť
kúpnu cenu. Predávajúci prevádza Predmet kúpy do výlučného vlastníctva Kupujúceho vcelku.
Pod pojmom “Predmet kúpy” sa pre účely tejto Zmluvy rozumie dodávka osobného motorového vozidla značky a
špecifikácie: DOPLNIŤ vrátane špecifikácie

(ďalej len „Predmetné motorové vozidlo“).
Článok II.
Kúpna cena za Predmet kúpy bola Zmluvnými stranami dohodnutá spolu vo výške ……………………..……… Eur bez DPH
na základe prijatej cenovej ponuky zo dňa ………………………….……... .
Predávajúci je/nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty. Kúpna cena sa rozumie bez DPH, Predávajúci vyúčtuje daň
z pridanej hodnoty podľa platných právnych predpisov.
Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu celkovú cenu uvedenú tomto článku na účet predávajúceho na základe predfaktúry,
ktorej splatnosť je 7 dní od jej doručenia. Po pripísaní úhrady na účet Predávajúceho, je Predávajúci povinný odovzdať
predmet kúpy do 3 pracovných dní Kupujúcemu spolu s faktúrou – daňovým dokladom. Prílohou faktúry musí byť
dodací list potvrdený predávajúcim, protokol o prevzatí predmetu zmluvy potvrdený kupujúcim, všetky doklady od
predmetu zákazky nevyhnutné na jeho prevádzku.
V prípade, že predávajúci poskytne Kupujúcemu, akúkoľvek zľavu, viazanú na podmienky, ktoré musí kupujúci splniť
a ten tieto podmienky v stanovenom termíne nesplní, bude mu táto zľava dofakturovaná v plnej výške. Kupujúci uznáva
bez výhrad oprávnenosť takejto fakturácie a zaväzuje sa túto uhradiť v termíne splatnosti uvedenej na tejto faktúre.
Článok III.
Kupujúci sa zaväzuje zložiť, ako zábezpeku dohodnutú kauciu vo výške …………….………. Eur a to do 3 dní od podpísania
tejto kúpnej zmluvy. Táto kaucia mu bude po vzájomnej dohode vrátená, alebo odrátaná z kúpnej ceny ako vzájomný
zápočet.
Predávajúci garantuje kupujúcemu dohodnutú kúpnu cenu uvedenú v predmete zmluvy ku dňu podpísania tejto
zmluvy a ku dňu zloženia kaucie. Vlastnícke právo na automobil prechádza na kupujúceho až po úplnom zaplatení
kúpnej ceny a objednaných doplnkov, prípade ich montáže.
Predávajúci poskytuje na Predmet kúpy záruku. Predávajúci zodpovedá za to, že Predmet kúpy bude mať počas celej
záručnej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude vyhovovať požiadavkám technických noriem a všeobecne
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záväzných právnych predpisov. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má Predmet kúpy v čase jeho odovzdania
Kupujúcemu, a za vady, ktoré vznikli počas záručnej doby. Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia
Predmetu kúpy. Záručná doba sa končí uplynutím …………………… mesiacov plynúcich od odovzdania Predmetu kúpy.
Predávajúci sa zaväzuje zabezpečiť záručný a pozáručný servis na Predmet kúpy.
Článok IV.
Predávajúci sa zaväzuje odovzdať kupujúcemu s automobilom všetky doklady patriace k automobilu. Predávajúci sa
zaväzuje poučiť kupujúceho o spôsobe používania automobilu v rozsahu stanovenom výrobcom. Kupujúci súhlasí
s dodaním technického preukazu v časovom posune a to max do 7 dní oproti odovzdaniu motorového vozidla. Na
prevoz auta do miesta svojho bydliska dostane prepravné značky, ktoré niesú poistené a ktoré musí kupujúci vrátiť
predávajúcemu po prihlásení auta na dopravnom inšpektoráte, spolu s fotokópiou TP (technického preukazu) s už
zapísaným automobilom. Používanie vozidla bez prihlásenia je v rozpore so zákonom, zákazník svojím podpisom berie
tento fakt na vedomie a preberá vozidlo do úschovy až do dodania TP.
Článok V.
Predávajúci sa zaväzuje predmet tejto kúpno – predajnej zmluvy dodať najneskôr do 30. 09. 2019 inak sa zmluva stáva
neplatnou, pričom je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu kauciu v plnej výške a to najneskôr do 10 dní od výzvy
kupujúceho.
Článok VI.
Predávajúci berie na vedomie, že predmet kúpy je predmetom Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu. Predávajúci sa preto zaväzuje strpieť výkon
kontroly/auditu súvisiaceho s predmetom kúpy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP
oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Zmluvné strany sa
dohodli, že Kupujúci má právo odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu z tejto zmluvy, a
výsledky administratívnej finančnej kontroly, ktoré vykoná orgán poskytujúci nenávratný finančný príspevok,
neumožnia použiť žiadaný nenávratný finančný príspevok na financovanie predmetu kúpy podľa tejto zmluvy.
Oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu sú osoby, ktoré sú ako oprávnené osoby na túto činnosť uvedené v
predpisoch upravujúcich poskytovanie nenávratného finančného príspevku a v Zmluve o NFP.
Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa vzťahujú príslušné
ustanovenia Obchodného zákonníka.
Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy možno uskutočniť len písomne.
Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť jej zverejnením. Predávajúci berie
na vedomie, že na financovanie predmetu kúpy podľa tejto Zmluvy sa poskytuje nenávratný finančný príspevok z
fondov Európskej únie. Kupujúci má záujem realizovať kúpu podľa tejto zmluvy zo zdrojov získaných z fondov EU. Preto
si Kupujúci vyhradzuje právo odstúpiť od tejto Zmluvy, ak nebude zo strany orgánu poskytujúceho nenávratný
finančný príspevok schválené verejné obstarávanie pre obstaranie predmetu kúpy podľa tejto Zmluvy bez výhrad,
alebo nedôjde k podpisu dodatku k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku vzťahujúceho sa na predmet tejto
Kúpnej zmluvy. Predávajúci je povinný strpieť výkon kontroly a auditu súvisiacich s dodávaným tovarom do doby
platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021K916-211-17 uzatvorenej medzi Kupujúcim
a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v zastúpení Nitrianskym samosprávnym krajom.
Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.
Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, pre Predávajúceho dva rovnopisy a pre Kupujúceho tri rovnopisy.
V ..........................., dňa........................

......................................................
(Predávajúci)

……….......................................................................
ThLic. PhDr. PaedDr. Branko Jozef Tupý PhD.
(Kupujúci)
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