Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodávku motorového vozidla mikrobus.

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, Priemyselná 2, 824 73 Bratislava, ako
verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene právnych predpisov v znení neskorších predpisov, touto výzvou oslovuje
záujemcov na predloženie záväznej cenovej ponuky - dodávka motorového vozidla na
prepravu 9 osôb, typ mikrobus (zákazka s nízkou hodnotou podľa § 102 zákona o verejnom
obstarávaní).
Špecifikácia morového vozidla
Požadujú sa minimálne nasledujúce parametre ponúkaného vozidla:






























van, mikrobus, kapacita 9 osôb
palivo: nafta motorová
výkon motora min. 100 kW
verzia karosérie – long (predĺžená)
sedadlá: 1 vodič + 2 spolujazdci, 1. rad – 2+1, 2. rad 3 - vyberateľné
posuvné dvere na pravej strane, príp. na pravej aj ľavej strane
sklopné elektricky ovládané a vyhrievané spätné zrkadlá
elektrické ovládanie okien u vodiča aj spolujazdca
metalizovaný lak vozidla
výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant
výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča s lakťovou, príp. bedrovou opierkou
rádio s CD prehrávačom
dvojzónová klimatizácia (automatická - vpredu, vzadu)
palubný počítač
centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním
alarm s kontrolou vnútorného priestoru
ABS+ASR+ESP+EDS alebo ekvivalent
elektronické a mechanické zabezpečenie
predné svetlá do hmly
parkovací asistent - senzory vpredu aj vzadu
12V zásuvka pre 1., príp. aj 2. rad sedadiel
zimná výbava (sada zimných pneumatík), sada gumových kobercov pre cestujúcich
a v batožinovom priestore
povinná výbava vozidla (lekárnička, trojuholník....)
ostatná ponúkaná výbava predajcom zahrnutá do ceny vozidla
max. výška vozidla 1990mm
záručná doba min. 36 mesiacov, min. 160 tis. km
servisné podmienky – autorizovaný servis v každom krajskom meste
dostupnosť originálnych náhradných dielov do 24 hod.

Požadovaný termín dodávky: do 6 týždňov od podpisu kúpnej zmluvy.

Informácie týkajúce sa kritérií na vyhodnotenie ponúk:
1.
2.
3.
4.
5.

obstarávacia cena s DPH
spotreba paliva v litroch na 100km
ekológia – emisie CO 2
maximálny krútiaci moment v Nm
záručná doba v mesiacoch

Spracovanie a predloženie ponuky:
Presné položkovité uvedenie parametrov v zmysle výzvy a celkovej ceny vozidla bez DPH
a s DPH (údaje z reklamných materiálov sú nepostačujúce, odporúča sa ich priložiť).
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť kúpnu zmluvu so žiadnym uchádzačom
v prípade, ak nebudú splnené podmienky špecifikácie alebo finančného krytia obstarania.
Lehota na predloženie ponuky:
najneskôr 10.03.2011, do 10,oo hod. - doručená do tohto termínu poštou alebo odovzdaná
osobne v podateľni NKÚ SR, Priemyselná 2, 824 73 Bratislava.
Ponuka musí byť doručená v zalepenej obálke s označením mena/názvu firmy a adresou sídla
(v ľavom hornom rohu), so zreteľným nápisom „Ponuka – mikrobus9 – neotvárať“.
Kontaktné osoba pre konzultácie alebo doplňujúce informácie: Ing. Pavel Bordáč, NKÚ SR,
Priemyselná 2, Bratislava, tel. 02/50114509, 0918 765 116, e-mail: pavel.bordac@nku.gov.sk

Bratislava, 07.02.2011
Ing. Zdenko Kováč
generálny riaditeľ sekcie predsedu

