Komunita Kráľovnej pokoja, Piešťanská 11/18-kaštieľ,
956 05 Radošina

VEREJNÁ SÚŤAŽ
Predmet zákazky:

Detský domov Močenok
Osobné motorové vozidlo

Postup zadávania podlimitnej zákazky podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
v zmysle § 117 – zákazka s nízkou hodnotou do 15 000 EUR

Zákazka s nízkou hodnotou podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
________________________________________________________________________________________________
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A.1 POKYNY PRE UCHÁDZAČOV
Časť I.
Všeobecné informácie
1. Identifikácia obstarávateľskej organizácie
Názov:
Komunita Kráľovnej pokoja
IČO:
34003681
Sídlo:
Piešťanská 11/18-kaštieľ, 965 05 Radošina
Krajina:
Slovenská republika
Webové sídlo (internetová adresa):
Hlavná adresa: www.kkp.sk
Kontaktná osoba: Miroslav Šimko
Telefón:
037/7781227
E-mail:
kkp@slovanet.sk

2. Predmet zákazky
2.1

Názov predmetu zákazky je: Osobné motorové vozidlo

2.2

Predmetom zákazky je kúpa nového osobného motorového vozidla na podporu
vykonávania opatrení SPODaSK. Podrobný popis predmetu zákazky je v časti B.1 Opis
predmetu zákazky na str. 9.

2.3

Kód predmetu zákazky podľa platných klasifikácií.
Spoločný slovník obstarávania (CPV): 34.11.00.00-1 – Osobné automobili, 34.11.00.00-8
Motorové vozidlá

2.4

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky.

2.5

Predpokladaná hodnota zákazky je 10. 845,83 EUR bez DPH

3.

Komplexnosť dodávky

3.1 Požiadavka na komplexnosť ponuky: požaduje sa ponuka na celý predmet zákazky.

4.

Zdroj finančných prostriedkov

4.1
Predmet zákazky bude financovaný nasledovne: Verejná zákazka bude financovaná z
prostriedkov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a z vlastných prostriedkov verejného
obstarávateľa.

5.

Druh zákazky

5.1

Typ zmluvy: Kúpna zmluva. Výsledok postupu verejného obstarávania: zadanie zákazky na
dodávku tovarov.

5.2

Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok na dodanie požadovaného predmetu zákazky
tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Spôsob určenia ceny.
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6.

Miesto a termín plnenia

6.1
6.2

Miesto alebo miesta dodania predmetu zákazky: Močenok, sv. Gorazda 553/28
Trvanie zmluvy alebo lehota na skončenie dodávky: dodávka musí byť uskutočnená najneskôr
do 30. 12. 2018. Uchádzači musia túto skutočnosť zohľadniť pri príprave svojej ponuky.

7.

Variantné riešenia

7.1

Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie.

7.2

Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do
vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.

8.

Platnosť ponuky

8.1

Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk, t. j. do 30. 12. 2018.

Časť II.
Dorozumievanie a vysvetľovanie
9.

Dorozumievanie medzi obstarávateľskou organizáciou a uchádzačmi

9.1 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 uvedenou v oddieli I. tohto Oznámenia.
Telefonická komunikácia je možná v pracovných dňoch v čase od 08:00 do 15:00 hod. Žiadne
iné informácie nebudú poskytované telefonicky!
9.2

Pri poskytnutí informácií napríklad elektronickou poštou, faxom a pod. (ďalej len „elektronické
prostriedky“), ktorými nemožno trvalo zachytiť ich obsah, tieto informácie sa doručia aj
v písomnej forme, najneskôr do 3 dní odo dňa odoslania informácie elektronickými
prostriedkami, pri dodržaní zákonom stanovených lehôt.

9.3

Pri zistení rozdielov medzi obsahom informácie bez trvalého zachytenia obsahu a informácie
doručenej v písomnej forme je rozhodujúca písomná forma.

10. Vysvetľovanie
10.1 V prípade potreby vysvetliť údaje uvedené vo výzve na predkladanie ponúk môže ktorýkoľvek
zo záujemcov požiadať o ich vysvetlenie priamo u zodpovednej osoby na adrese:
Osoba zodpovedná za vysvetľovanie: Miroslav Šimko, tel.: 037/7781227, e-mail:
kkp@slovanet.sk

Časť III.
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Príprava ponuky
11. Jazyk ponuky
11.1 Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v štátnom
jazyku.
11.2 Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť
doklady vo verejnom obstarávaní v pôvodnom jazyku a súčasne doložené prekladom do
slovenského jazyka (štátneho jazyka), okrem dokladov predložených v českom jazyku.
V prípade zistenia rozdielov v obsahu predložených dokladov je rozhodujúci úradný preklad
v štátnom jazyku.

12. Obsah ponuky
12.1 Ponuka sa predkladá elektronicky na kontaktnú adresu: kkp@slovanet.sk
12.2 Ponuka musí obsahovať:
12.2.1 Identifikačné údaje uchádzača
12.2.2 Výpis z Obchodného registra alebo zo živnostenského registra
12.2.3 Nacenenú ponuku s údajmi a parametrami vozidla
12.2.4 Návrh na plnenie kritérií (dokument str. 10)

13. Mena a ceny uvádzané v ponuke
13.1 Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená
č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

podľa

§

3

zákona

NR

SR

13.2 Navrhovaná zmluvná cena bude uvedená v eurách.
13.3 Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu
uvedie v zložení:
13.3.1 navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
13.3.2 sadzba DPH a výška DPH,
13.3.3 navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.
13.4 Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť,
že nie je platcom DPH, upozorní.

Časť IV.
Predkladanie ponuky
14. Miesto a lehota na predkladanie ponúk
14.1 Ponuka sa predkladá elektronicky na kontaktnú adresu: kkp@slovanet.sk
14.2 Ponuky je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk. Lehota na predkladanie ponúk
uplynie dňa 8. 10. 2018 do 12:00 hod.
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15. Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky
15.1 Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne
do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

doplniť,

zmeniť

alebo

odvolať

15.2 Doplnenie alebo zmenu ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky
na základe písomnej žiadosti uchádzača, zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky alebo
doručenej osobne uchádzačom alebo splnomocnenou osobou uchádzača a doručením novej
ponuky v lehote na predkladanie ponúk.

Časť V.
Vyhodnotenie ponúk
16. Otváranie a hodnotenie ponúk
16.1 Nakoľko sa ponuky predkladajú prostredníctvom elektronickej pošty, neprebehne klasické
otváranie ponúk. Verejný obstarávateľ po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk otvorí
doručené maily a vytlačí ponuky uchádzačov spolu s mailovou komunikáciou pre účely
vyhodnotenia ponúk a archivácie.
16.2 Vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné. Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia
požiadaviek na predmet zákazky a v prípade pochybností overí správnosť informácií a
dôkazov, ktoré poskytli uchádzači.
16.3 Ponuky uchádzačov, ktoré neboli vylúčené, budú vyhodnocované len podľa kritérií na
vyhodnotenie ponúk uvedených vo výzve a spôsobom určeným v časti A.3 Kritériá na
hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia.

Časť VI.
Uzavretie zmluvy
17. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk
17.1 Úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma.
17.2 Neúspešnému uchádzačovi sa oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky.

18. Uzavretie zmluvy
18.1 Úspešnému uchádzačovi bude predložená záväzná objednávka najneskôr do 31.10.2018.

19. Pravidlá k subdodávkam
19.1. Verejný obstarávateľ nepripúšťa plnenie predmetu obstarávania subdodávkami.
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A.2 Podmienky účasti uchádzačov
Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov 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 úradný preklad v štátnom jazyku.
1.1

Doklady potrebné na preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia:

Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti uvedenú v § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom
obstarávaní – je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať
službu.
Uchádzač preukazuje splnenie tejto podmienky účasti podľa § 32 ods. 2 zákona predložením
dokladov nasledovne: doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať
stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia
Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré
z uvedených dokladov alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným
vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom
mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť
vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo
obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého
pobytu uchádzača alebo záujemcu.
Odôvodnenie: predloženie dokladov o osobnom postavení a majetkovej účasti je v súlade
s ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z.z. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len subjekt,
ktorý je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo vzťahu
k hlavnému predmetu zákazky.

1.2

Doklady a dokumenty potrebné na preukázanie splnenia finančného a ekonomického
postavenia:

Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 33 zákona predložením originálnych
dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií nasledovne:
Nepožaduje sa.
1.3

Doklady a dokumenty potrebné na preukázanie splnenia technickej alebo odbornej
spôsobilosti:

Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 34 zákona predložením originálnych
dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií nasledovne:
Nepožaduje sa.
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A.3 KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK
A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA

Kritériá, ktoré sú použité na vyhodnotenie ponúk, sú v podobe, v ktorej boli vyhodnocované
náležitosťami zmluvy alebo rámcovej dohody, ktorá je výsledkom verejného obstarávania.
1

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za dodanie predmetu zákazky,
vypočítaná a vyjadrená podľa bodu 15 časti súťažných podkladov A.1 Pokyny pre uchádzačov
v eurách, s uvedením ceny vrátane DPH.

2

Hodnotenie ponúk uchádzačov je dané pridelením jej príslušného poradia podľa posudzovaných
údajov uvedených v jednotlivých ponukách, týkajúcich sa ceny za dodanie predmetu zákazky
podľa bodu 2 časti súťažných podkladov A.1 Pokyny pre uchádzačov.

3

Poradie uchádzačov sa určí porovnaním výšky navrhnutých ponukových cien za dodanie
predmetu zákazky podľa bodu 2 tejto časti súťažných podkladov, vyjadrených v eurách vrátane
DPH, uvedených v jednotlivých ponukách uchádzačov. Úspešný bude ten uchádzač, ktorý
navrhol/požaduje za dodanie predmetu zákazky najnižšiu cenu.
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B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
Predmetom zákazky je dodávka 5 miestneho osobného vozidla na prepravu osôb

s týmito minimálnymi parametrami (dodanie tovaru podľa § 3 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z.
z. o verejnom obstarávaní):
Popis predmetu zákazky (vozidla):
Motorizácia: benzín/CNG,
min. výkon v kW: 63/59(CNG)
Počet miest pre osoby 5
Zadné nedelené a sklopné sedadlo
Počet dverí 5
Prevodovka manuál
Farba Biela
Elektricky ovládané predné okná
Posilňovač riadenia
Klimatizácia
Rádio s CD prehrávačom
Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním
Elektricky ovládane vonkajšie spätné zrkadlá s vyhrievaním
Predné hmlové svetlomety
Tri trojbodové samonavíjacie bezpečnostné pásy vzadu
Pastelová farba biela Gelato
Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča
Povinná výbava

B.2 SPÓSOB URČENIA CENY
1. Cena za obstarávaný tovar alebo službu, súvisiacu s dodaním tovaru, musí byť stanovená
v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF
SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov.
2. Celková cena uvedená v návrhu uchádzača musí obsahovať cenu za požadovaný predmet
zákazky.
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NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ
Uchádzač / skupina dodávateľov

Kritérium na vyhodnotenie ponúk

Je uchádzač platiteľom DPH?

1.NAJNIŽŠIA CENA

ÁNO

NIE

Hodnota kritérií
Ponúkaná cena za celý rozsah
predmetu zákazky v € bez DPH

V ........................., dňa ...............

Podpisy:
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