Výzva na predloženie cenovej ponuky
na tovar : „ Osobný automobil so zážihovým benzínovým motorom “
( zákazka – postup podľa §9 ods. 9 Zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní)
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
IČO:
308 44 878
DIČ:
2020815665
Sídlo:
Priemyselná 2, 824 73 Bratislava
Kontaktná osoba:
Dana Markošová, Bc.
Elektronická pošta: (dana.markosova@nku.gov.sk) Tel.: +421 2 50 114 508

2.

Predmet zákazky : Osobný automobil so zážihovým benzínovým motorom

3.

Opis predmetu zákazky (podrobné vymedzenie zákazky) :
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č.2 tejto výzvy.

4.

Rozdelenie predmetu zákazky na časti
NIE

5.

Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet : CPV : 34110000-1- osobné automobily

6.

Typ zmluvy :
Kúpna zmluva uzavretá podľa § 409 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov (Obchodný zákonník ). Zmluvu predloží až úspešný uchádzač po oznámení
výsledku vyhodnotenia cenových ponúk. Zmluva musí zohľadňovať obchodné podmienky
uvedené v bode 17.

7.

Miesto plnenia predmetu zmluvy : NKÚ SR, Priemyselná 2, 824 73 Bratislava.

8.

Termín plnenia predmetu zmluvy : do 4 týždňov od účinnosti zmluvy.

9.

Predpokladaná hodnota zákazky
do výšky 10.000 eur bez DPH.

10.

Cena a spôsob stanovenia ceny predmetu zákazky:
10.1 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za predmet zákazky, uvedená v ponuke, bude
vyjadrená v eurách.
10.2 Celková cena bude stanovená v eurách bez DPH a s DPH. Cena musí obsahovať všetky
náklady spojené s dodaním predmetu zákazky.
10.3 Ak uchádzač nie je platiteľ DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na
skutočnosť, že nie je platiteľom DPH upozorní v ponuke.

11.

Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky
Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu .
Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu. Splatnosť faktúry je 21 dní
od jej doručenia.
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12.

Podmienky účasti
Uchádzač predloží kópiu dokladu o oprávnení dodávať tovar uvedený v bode 3 tento výzvy
(výpis z obchodného registra, živnostenský list a podobne).

13.

Obsah cenovej ponuky
Cenová ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:
- návrh uchádzača spracovaný podľa prílohy č. 1 tejto výzvy,
- čestné vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami uvedenými v tejto výzve,
- doklad podľa bodu 12 tejto výzvy,
- presný popis dodávaného tovaru vrátane príslušenstva

14.

Lehota, miesto a spôsob predkladania cenovej ponuky
Lehota na predloženie ponúk: do 22. 10. 2014 čas: 13.00 h., rozhodujúcim termínom je
doručenie ponuky verejnému obstarávateľovi.
Adresa, na ktorú sa majú cenové ponuky doručiť:
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, Priemyselná 2, 824 73 Bratislava .
Ponuky doručiť v elektronickej podobe na e-mailovú adresu uvedenú v bode 1 tejto výzvy
alebo v písomnej forme, respektíve osobne na adresu úradu v lehote na predkladanie ponúk
v zalepenej obálke označenej „NEOTVÁRAŤ“ Cenová ponuka – osobný automobil . Každý
uchádzač môže predložiť ponuku iba raz (jedným spôsobom )

15.

Kritériá na hodnotenie cenových ponúk
15.1 Jediným kritériom na vyhodnotenie cenových ponúk je najnižšia celková cena v eurách
s DPH.
15.2 Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktoré ponuka obsahuje najnižšiu celkovú
cenu v eurách s DPH za celý predmet zákazky definovaný v bode 3.

16.

Vyhodnotenie cenových ponúk a oznámenie o výsledku vyhodnotenia
Verejný obstarávateľ vyhodnotí predložené cenové ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek
verejného obstarávateľa na predmet zákazky. Vyhodnotenie ponúk je neverejné.
Každému uchádzačovi, ktorého cenová ponuka bola vyhodnotená, bude bezodkladne zaslané
oznámenie o výsledku vyhodnotenia cenových ponúk.
Úspešnému uchádzačovi bude zaslané oznámenie, že jeho ponuka bola prijatá

17.

Obchodné podmienky:
17.1 Predávajúci dodá tovar uvedený v predmete zákazky najneskôr do 4 týždňov od
účinnosti zmluvy.
17.2 Kupujúci sa zaväzuje predmet kúpy prevziať a skontrolovať podľa dodacieho listu
17.3 Úhrada dohodnutej ceny sa uskutoční na základe faktúry vystavenej predávajúcim po
dodaní tovaru.
17.4 Záruka na vozidlo bude minimálne 4 roky alebo najazdených 120 000 kilometrov, na
karosériu minimálne 6 rokov, na lak minimálne 3 roky .
17.5 Faktúra musí v prílohe obsahovať aj doklad o prevzatí tovaru potvrdený oprávneným
zamestnancom kupujúceho v mieste určenia.
17.6 Termín splatnosti faktúry je 21 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu.
17.7 Pri omeškaní platby faktúry je dohodnutý zmluvný úrok z omeškania vo výške 0,05 %
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z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.
17.8 Pri omeškaní s dodaním vozidla do lehoty 28 dní je dohodnutý jednorazový úrok
z omeškania vo výške 10% z celkovej ceny osobného automobilu.
17.9 Vzťahy zmluvou upravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
17.10 Podpísaná zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami
a účinnosť nasledujúcim dňom po zverejnení v Centrálnom registri zmlúv vedenom
Úradom vlády SR.
18.

Ďalšie informácie :
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo:
- neuzatvoriť s úspešným uchádzačom Kúpnu zmluvu, ak nastanú okolnosti, ktoré v čase
uverejnenia výzvy nemohol predpokladať,
neprijať ani jednu z predložených ponúk v prípade, že predložené cenové ponuky budú
vyššie ako je suma finančných prostriedkov určená na realizáciu tejto zákazky a nebudú
zodpovedať finančným možnostiam verejného obstarávateľa. Následne bude použitý
postup zadávania zákazky zrušený.

Bratislava 15. 10. 2014

Ing. Zdenko Kováč
generálny riaditeľ
sekcie ekonomiky a informatiky
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Príloha č. 1 výzvy
NÁVRH UCHÁDAČA NA PLNENIE KRITÉRIA URČENÉHO VEREJNÝM
OBSTARÁVATEĽOM NA VYHODOTENIE CENOVÝCH PONÚK

1. Meno resp. obchodné meno uchádzača :
2. Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača:
3. Názov predmetu zákazky : Osobný automobil

Názov tovaru

Osobné motorové vozidlo
so zážihovým motorom
prevedenie hatchback

MJ

ks

Počet
MJ

Cena za
MJ
v eurách
bez DPH
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Dátum : --------------------------------------

----------------------------------------------------Meno a podpis uchádzača
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Cena za
MJ
v eurách s
DPH

Celková
cena
v eurách
bez DPH

Celková
cena
v eurách s
DPH

Príloha č. 2 výzvy
Opis predmetu zákazky
Predmet zákazky
Osobný automobil – vyhotovenie Hatchback so vznetovým benzínovým motorom
Špecifikácia predmetu zákazky
(vozidlo v požadovanom základnom vyhotovení)
Farebné prevedenie : karoséria – základná farba bez príplatku
Interiér – podľa štandartnej ponuky
Karoséria
Samonosná, celokovová (plne pozinkovaná alebo hliníková a pod.) dvojpriestorová, 5 dverová, 5
miestna
Vyhotovenie : Hatchback
Motor
Umiestnenie v prednej časti vozidla, radový min. 4- válec s kvapalinovým chladením, 16 ventilov,
viacbodové strekovanie paliva,
Emisná trieda :
EURO V
Emisie – CO2:
max. 145g/km
Palivo :
benzín
Maximálny výkon:
min. 99 kW
Max.krútiaci moment:
min 164,3 Nm pri 4850 ot/min
Maximálna spotreba paliva v l/100 km podľa normy 1999/100/EEC:
Kombinovaná max. 6,0 litrov/100 km
Maximálna rýchlosť:
min 190 km/hod.
Pohon:
pohon predných kolies
Prevodovka
Je plne mechanická, manuálna min. 5-stupňová plne synchronizovaná
Podvozok
Náprava:
Brzdy:
Rázvor:

predná/zadná so stabilizátorom
predné/zadné kotúčové
min 2650 mm

Hmotnosti a objemy
Celková hmotnosť: maxim. 1 850 kg ± 10%
Užitočná hmotnosť: min. 450 kg
Objem batožinového priestoru: min. 360 l
Objem palivovej nádrže : min. 50l
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Povinné vybavenie vozidla
Povinná výstroj a výbava stanovená pre daný druh vozidla ( v zmysle zákona č.725/2004 Z.z.
o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
 Výstražný trojuholník
 Ťažné lano
 Lekárnička
 Hasiaci prístroj
 Podložky na upevnenie tabuliek s evidenčným číslom bez loga
 Rezervné koleso dojazdové
Minimálne (požadované ) vybavenie vozidla:
 Posilňovač riadenia
 Výškovo a pozdlžne nastaviteľný volant
 Výškovo a pozdlžne nastaviteľné sedadlo
 ABS s rozdeľovačom brzdného účinku
 Stierač a ostrekovať zadného okna
 Tónované izotermické sklá
 Tretie brzdové svetlo
 Opierky hlavy všetkých sedadiel ( aj tretie sedadlo v strede)
 Delené sklopné zadné sedadlá 60:40
 Centrálne zamykanie
 Elektrické ovládanie zadných okien
 Osvetlenie batožinového priestoru
 Otáčkomer
 Imobilizér
 Hodiny
 Ukazovateľ vonkajšej teploty
 Predné airbagy (vodič a spolujazdec), airbag spolujazdca je vypínateľný
 Bezpečnostné pásy na všetkých 5 sedadlách
 Bezpečnostné pásy vodiča a spolujazdca s predpínačom
 Predné svetlomety do hmly
 Manuálna (mechanická) klimatizácia
 Rádio + anténa a repro sústava pre ozvučenie vozidla
 Signalizácia otvorenia dverí
 Denné svietenie svetiel
 Signalizácia nezapnutia bezpečnostných pásov
 Poťah sedadiel štandardný – látkový
 Diaľkové ovládanie centrálneho zamykania
 Elektrický stabilizačný systém
 Protipreklzový systém s obmedzením výkonu motora
 Vnútorné spätné zrkadlo so zabezpečením proti oslneniu manuálne prepínateľné
 Elektricky ovládané a vyhrievané spätné zrkadlá
 Bočné airbagy vodiča a spolujazdca
 Detské poistky zámkov dverí
 Hmlové svetlo/svetlá vzadu
 Sada gumenných rohoží na podlahu
 Hlavové airbagy pre predné a zadné sedadlá
 Sda 4 ks zimných pneumatík na plechových diskoch
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Voliteľné doplnkové príslušenstvo a výbava (za príplatok)
 Predné svetlomety s odbočovacou funkciou
 Dažďový a svetelný senzor
 Akustický parkovací systém (parkovacie senzory vzadu)
 Alarm
 Asistent rozjazdu do kopca
 Vyhrievanie predných sedadiel
 Príplatková farba (uviesť aj odtiene)
Lehota dodania
Do 4 týždňov od účinnosti zmluvy

Upozornenie
V prípade ak nebude voliteľné doplnkové príslušenstvo v cene vozidla, uchádzač musí povinne
ponúknuť (oceniť) tie uvádzané položky voliteľného doplnkového príslušenstva a výbavy (za
príplatok), ktoré nie sú súčasťou základného vybavenia vozidla
V prípade, že objednanie zvláštneho alebo voliteľného doplnkového príslušenstva a výbavy (za
príplatok) je podmienené inou skutočnosťou (objednaním inej výbavy a príslušenstva v súbore),
túto skutočnosť v ponuke uvedie, vrátane uvedenia ceny za celý súbor.
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