VÝZVA
na predkladanie ponúk bez využitia elektronického trhoviska
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „ZVO“) a § 12 Smernice mesta Šaľa o verejnom obstarávaní
na dodanie tovaru s názvom
„Nákup osobného motorového vozidla so špeciálnym príslušenstvom pre rozvoz stravy DD“.
__________________________________________________________________________________
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Mesto Šaľa
Sídlo:
Námestie Svätej Trojice č. 7, 927 15 Šaľa
IČO:
00306185
Telefón:
031/7705981-4
Fax:
031/7706021
Kontaktná osoba:
Mgr. Margita Simighová, referát právny a verejného obstarávania
E-mail:
simighova@sala.sk

2.

Miesto dodania predmetu zákazky: Mestský úrad v Šali, Partizánska 20, 927 01 Šaľa.

3.

Komplexnosť dodávky:
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.

4.

Variantné riešenie:
Nie.

5.

Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:
3 mesiace od účinnosti kúpnej zmluvy.

6.

Stručný opis zákazky:
Predmetom zákazky je dodanie osobného motorového vozidla so špeciálnym príslušenstvom –
zabudovanou izotermickou úpravou a liatou protisklzovou podlahou na rozvoz stravy Domovom
dôchodcov Šaľa. Vozidlo bude mať základnú sériovú výbavu vrátane požadovaných parametrov.
Požadované parametre a vybavenie vozidla sú uvedené ako minimálne požiadavky, ktoré musí
uchádzač pri predložení cenovej ponuky spĺňať.
Pôjde o nové, nikdy nepoužívané vozidlo 1. triedy kvality.
Technické požiadavky:
Benzínový alebo naftový motor
Spotreba v obci max. 6 l na 100 km
Zdvihový objem motora min. 1300 cm3
Splnenie normy emisie EURO 6
Objem batožinového priestoru min. 3 m3
Povinná základná výbava: plnohodnotná rezerva, kľúč na výmenu kolies, zdvihák, výstražný
trojuholník, auto lekárnička, ťažné lano, hasiaci prístroj, gumené rohože
Letná a zimná sada pneumatík.
Bezpečnostné požiadavky:
airbag vodiča
výškovo nastaviteľný volant
ABS, ESP
centrálne zamykanie s oddeleným zamykaním nákladného priestoru
elektronicky ovládané predné okná

Špeciálne funkčné požiadavky:
• Liata protisklzová podlaha, ľahko umývateľná, dezinfikovateľná
• Izotermická izolácia + zápis do OEV
• Posilňovač riadenia
• Manuálna al. automatická klimatizácia + chladiaca schránka
• Autorádio
• vrátane certifikátu ATP, liatej protisklzovej podlahy, prekrytie tesnenia na zadných dverách a
vrátane nástupných rohových líšt pri bočných aj zadných dverách
• hermeticky uzatvorený jednoliaty celok, bez spojov, ľahko umývateľný a dezinfikovateľný
• Technická skúška na základe Metodického pokynu Ministerstva dopravy - MP č. 13/2013
Dizajn:
karoséria bezpríplatková, biela
interiér štandard
Predpokladaná hodnota zákazky: 17.465,00 eur bez DPH.
Slovník spoločného obstarávania:
34114300-2 – Vozidlá pre sociálnu starostlivosť
34111100-9 – Polododávky (automobil kombi).
7.

Podmienky účasti:
Osobné postavenie:
§ 32 ods. 2 písm. e) ZVO – doklad o oprávnení dodávať tovar na predmet obstarávania – stačí
fotokópia dokladu, resp. oznámenie o zapísaní v zozname podnikateľov s uvedením registračného
čísla.

8.

Miesto a lehota na predkladanie ponúk:
8.1 Ponuku je potrebné doručiť:
a) adresa pre doručenie prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s.
Mestský úrad
PSČ: 927 15
Šaľa Námestie Sv. Trojice
Číslo: 7
b) adresa pre doručenie kuriérom, resp. osobného doručenia
MeT Šaľa, spol. s r. o., Partizánska 20, 927 01 Šaľa
podateľňa
c) obal ponuky musí obsahovať:
• adresu verejného obstarávateľa,
• adresu uchádzača (názov, obchodné meno, adresu sídla alebo miesta podnikania),
• označenie: „zákazka s nízkou hodnotou – neotvárať“
• heslo súťaže: „Nákup auta pre DD na rozvoz stravy“
d) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene euro.
8.2 Lehota na predkladanie ponúk uplynie: 11/06/2018 Čas 10:00 h.

9.

Podmienky otvárania ponúk:
Dátum: 11/06/2018 Čas: 11:00 h.
Miesto: Dom kultúry Šaľa, vchod B, zasadačka 212, SNP 16, 927 01 Šaľa.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: Oprávnení uchádzači, ktorí predložili ponuky
v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní obálok s ponukami môže byť uchádzač zastúpený
štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou
splnomocnenou na jeho zastupovanie.

10. Podmienky financovania:
Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov mesta Šaľa. Faktúra bude splatná do 30 dní od
doručenia faktúry po prevzatí vozidla. Verejný obstarávateľ neposkytne preddavkové ani zálohové
platby.
11. Kritériá na hodnotenie ponúk:
Najnižšia cena s DPH uvedená v mene Euro vrátane dodania na miesto určenia.
12. Ďalšie informácie:
12.1 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predkladaním ponuky znáša uchádzač bez
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného
obstarávania.
12.2 Ponuky budú doručené osobne (na adresu MeT Šaľa, spol. s r.o., Partizánska 20, 927 01 Šaľa
do podateľne Mestského úradu Šaľa) alebo poštou na adresu uvedenú v bode 1. Obálka musí
byť uzatvorená a zapečatená proti nežiaducemu otvoreniu s označením: „zákazka s nízkou
hodnotou – neotvárať“ a s heslom: „Nákup auta pre DD na rozvoz stravy“. Ponuka bude
obsahovať minimálne všetky položky špecifikácie uvedené v stručnom opise zákazky
s uvedením konkrétnych parametrov, či dosahujú minimálne požadované parametre.
12.3 Ponuka uchádzača musí obsahovať:
• Doklady podľa bodu 7. tejto výzvy
• Návrh na plnenie kritérií
• Návrh kúpnej zmluvy podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača
• Špecifikáciu podľa požiadaviek verejného obstarávateľa.
12.4 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk.

V Šali dňa 29. 05. 2018

Mgr. Jozef Belický
primátor mesta

Prílohy:
• Návrh na plnenie kritérií
• Kúpna zmluva

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ
Predmet zákazky:

Nákup osobného motorového vozidla so špeciálnym príslušenstvom pre
rozvoz stravy DD

1.

Základné údaje:
Názov, obchodné meno uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO uchádzača:

2.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Celková cena vrátane DPH.

___________________________________________
__________________________________
__________________________________

KRITÉRIUM NA HODNOTENIE PONÚK

PLNENIE

Celková cena vrátane DPH

Platca DPH:
áno – nie
(ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť ako súčasť tohto návrhu)
3.

Čestné vyhlásenie uchádzača
Dolu podpísaný čestne vyhlasujem, že:
a) Riešenie uvedené v tejto cenovej ponuke zodpovedá svojimi parametrami špecifikácii
a požiadavkám verejného obstarávateľa na predmet zákazky.
b) Cena predmetu zákazky za obstarávaný predmet je uvedená na základe vlastných prepočtov,
berie do úvahy všetky skutočnosti, ktoré sú nevyhnutné na úplné a riadne plnenie zákazky,
pričom do ceny sú zahrnuté všetky náklady spojené s požadovaným predmetom zákazky.

V _______________ dňa ____________________

_____________________________
meno, priezvisko a podpis
štatutárneho zástupcu uchádzača

Kúpna zmluva č. ............

o dodaní osobného motorového vozidla so špeciálnou úpravou
uzatvorená v súlade s ust. § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
Čl. I
Zmluvné strany
Predávajúci:
Sídlo:
v zastúpení:
Bankové spoj.:
číslo účtu IBAN:
IČO:
IČ pre DPH:
DIČ:
Zapísaný v obch. reg. Okr. súdu .................., oddiel: .............., vložka číslo: ..............
(ďalej aj ako „predávajúci“)
a
Kupujúci:
Mesto Šaľa
Sídlo:
Námestie Sv. Trojice č.7, 927 15 Šaľa
v zastúpení:
Mgr. Jozef Belický – primátor mesta
Bankové spoj.:
Slovenská sporiteľňa, a. s.
číslo účtu IBAN:
SK82 0900 0000 0051 2430 6282
IČO:
00306185
(ďalej aj ako „kupujúci“)
(Predávajúci a Kupujúci v ďalšom texte Zmluvy spolu aj ako „zmluvné strany“)
Úvodné ustanovenie
Táto zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou
v zmysle zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a v súlade so Smernicou mesta Šaľa o verejnom obstarávaní v platnom
znení.

2.1

2.2
2.3
2.4

Čl. II
Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho, dodať osobné motorové vozidlo so
špeciálnym príslušenstvom – zabudovanou izotermickou úpravou a liatou protisklzovou
podlahou na rozvoz stravy Domovom dôchodcom Šaľa a záväzok kupujúceho prevziať ho a
zaplatiť zaň kúpnu cenu.
Záväzok uvedený v bode 1 sa vzťahuje na motorové vozidlo značky ................. vo výbave a vo
farbe na základe špecifikácie vozidla uvedenej v prílohe č. 1 tejto zmluvy (ďalej len “vozidlo”).
Súčasťou štandardnej výbavy motorového vozidla je: návod na obsluhu a údržbu v slovenskom
jazyku, servisná knižka a osvedčenie o evidencii vozidiel.
Predávajúci vyhlasuje, že na predmete kúpy neviaznu žiadne ťarchy ani iné právne povinnosti,
ktoré by bránili kupujúcemu v užívaní predmetu zmluvy.

3.1
3.2

3.3

Čl. III
Dodacie podmienky
Predmet zmluvy uvedený v článku II bude dodaný prostredníctvom predávajúceho po podpísaní
tejto zmluvy, najneskôr do 3 mesiacov od účinnosti tejto kúpnej zmluvy.
Prevzatie vozidla bude vykonané na základe písomného preberacieho, resp. odovzdávacieho
protokolu povereným zástupcom kupujúceho, ktorým je Ľuboš Jaroš. Vozidlo bude následne
prihlásené do evidencie vozidiel a odovzdané do správy rozpočtovej organizácii mesta Šaľa –
Domov dôchodcov Šaľa, preberie PhDr. Janka Hušvétyová, riaditeľka, o čom bude taktiež
vyhotovený odovzdávací protokol.
Predávajúci oznámi kupujúcemu pripravenosť vozidla k odovzdaniu - prebraniu.

Čl. IV
Povinnosti kupujúceho
4.1 Kupujúci sa zaväzuje prevziať predmet zmluvy do 5 dní od vyrozumenia predávajúcim o
pripravenosti vozidla na odovzdanie.

5.1

5.2

6.1

6.2
6.3

7.1
7.2
7.3

Čl. V
Záruka
Predávajúci sa zaručuje, že predmet zmluvy je nový a je prvotriedneho vyhotovenia z
prvotriednych materiálov. Záručná doba je stanovená v zmysle technických parametrov
predmetu zmluvy, uvedených v servisnej knižke, minimálne však 2 roky a začína plynúť dňom
odovzdania - prevzatia predmetu zmluvy.
Ak sa v priebehu záručnej doby prejaví chyba materiálu alebo výrobná závada, je predávajúci
povinný poškodené diely opraviť alebo vymeniť, a to bez nároku na úhradu. Predávajúci nenesie
žiadnu zodpovednosť za závady, ktoré boli spôsobené neodbornou obsluhou.
Čl. VI
Cena
Cena predmetu zmluvy definovaného v čl. II a podľa špecifikácie podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy
je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, a to
nasledovne:
bez DPH: ............................................ EUR
20 % DPH ...................................... EUR
Celkom vrátane DPH ...................................... EUR
(slovom...........................................................................)
Cena vozidla je konečná a v nej sú započítané všetky náklady spojené s dopravou vozidla do
miesta odovzdania, ktorým je mesto Šaľa - Mestský úrad v Šali, Partizánska 20, 927 01 Šaľa.
Ak dôjde počas platnosti tejto zmluvy k zmene právnych predpisov (napr. zmena daňových
predpisov) a bude tým ovplyvnená dohodnutá cena, má predávajúci právo cenu v rozsahu
takýchto opatrení zmeniť.
Čl. VII
Platobné podmienky
Cena za predmet plnenia v zmysle čl. VI tejto zmluvy bude uhradená na základe faktúry
vystavenej najskôr v deň odovzdania vozidla predávajúcim.
Cena za predmet plnenia bude uhradená do 30 dní od termínu doručenia faktúry kupujúcemu.
Predmet zmluvy je financovaný z vlastných zdrojov kupujúceho.

8.1
8.2

9.1
9.2

10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6

10.7

Čl. VIII
Zmluvné pokuty
Predávajúci si vyhradzuje právo účtovať kupujúcemu úroky z omeškania vo výške 0,05% zo
stanovenej ceny za každý deň omeškania úhrady faktúry, avšak v maximálnej výške 5 % z
fakturovanej sumy.
V prípade nedodania jednotlivých položiek predmetu zmluvy v dohodnutej dodacej lehote si
kupujúci vyhradzuje právo účtovať predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05% zo
stanovenej ceny za každý deň omeškania.
Čl. IX
Vlastnícke právo
Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu zmluvy po zaplatení celej kúpnej ceny
(vrátane DPH) podľa čl. VI bod 6.1 tejto zmluvy.
Dňom prevzatia predmetu zmluvy prechádza nebezpečenstvo škody na kupujúceho.
Čl. X
Záverečné ustanovenia
Jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy môžu byť zmenené, resp. zrušené iba písomnou formou a
po dohode oboch zmluvných strán. Všetky zmeny tejto zmluvy, uvedené v dodatkoch, budú
tvoriť neoddeliteľnú súčasť pôvodnej zmluvy.
Ostatné právne vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka ostatnými právnymi predpismi platnými v SR.
Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých má každý platnosť originálu, 1
vyhotovenie pre predávajúceho a 3 vyhotovenia pre kupujúceho.
Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy jednaním o možnej
dohode. V prípade nedosiahnutia dohody je príslušným súdom pre riešenie sporu obchodný súd
v zmysle platných právnych predpisov.
Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
Zmluva nadobúda účinnosť nasledujúcim dňom po jej zverejnení na webovom sídle mesta Šaľa.
Zmluvné strany súhlasia so zverejnením celej zmluvy po jej podpise oboma zmluvnými stranami
na webovom sídle kupujúceho. Povinnosť zmluvu zverejniť vyplýva z ustanovenia § 5a zákona č.
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o slobode informácií) v platnom znení.
Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a že je prejavom ich
slobodnej a vážnej vôle, na znak čoho ju podpisujú.

Prílohy zmluvy:
1. Technická špecifikácia vozidla
V Šali dňa .....................

V ................ dňa ………….........

Kupujúci:
mesto Šaľa

Predávajúci:

.....................................
Mgr. Jozef Belický
primátor mesta

.....................................

Príloha č.1 ku kúpnej zmluve
Špecifikácia predmetu zmluvy – minimálne v rozsahu podmienok uvedených vo výzve
Druh vozidla:
Parameter

Termín dodania: ……………..
Výbava:

Cena bez DPH

DPH 20%

Cena s DPH

