Obec Nižný Hrabovec
Osobné motorové vozidlo
Zákazka zadávaná podľa §117 - tovary
Výzva

V Ý Z V A
zákazka s nízkou hodnotou zadávaná podľa §117
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na
dodanie tovaru s názvom
„Osobné motorové vozidlo“

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov verejného obstarávateľa: Obec Nižný Hrabovec
Sídlo verejného obstarávateľa: Obecný úrad, 094 21 Nižný Hrabovec č. 407
Zastúpený: Katarína Špallerová, starostka obce Nižný Hrabovec
IČO: 00332593
DIČ: 2020630249
Telefón: 0574493141
Fax: 0574493141
E – mail: ocu.niznyhrabovec@mail.t-com.sk
www.niznyhrabovec.sk
(ďalej „verejný obstarávateľ“)
Stránkové hodiny v podateľni v pracovných dňoch v čase od 08:00 hod. do 14:00 hod.
Verejný obstarávateľ podľa § 7, ods. 1, písmeno b) zákona č. 343/2015 Z. z.
Organizácia poverená verejným obstarávateľom
na zabezpečenie procesu verejného obstarávateľa: Ing. Ján Halgaš – Inžinierska kancelária
Sídlo: Budovateľská 1805/38A, 093 01 Vranov nad Topľou
Kontaktná osoba: Ing. Ján Halgaš
Mobil: +421 905127229
Telefón: +421 574431022
E-mail: halgas@stonline.sk

2. Typ zmluvy: Kúpna zmluva podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov
Miesto dodania predmetu zákazky: Prešovský kraj, okres Vranov nad Topľou, Obecný úrad,
Nižný Hrabovec č. 407, parkovisko.

3. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:
Názov zákazky: Osobné motorové vozidlo
Zatriedenie zákazky podľa CPV:
CPV: 34110000-1 Osobné automobily
Opis predmetu zákazky:
Vozidlo je v celom rozsahu opísané tak, aby bolo presne a zrozumiteľne špecifikované. Verejný
obstarávateľ umožňuje uchádzačom nahradiť špecifikované výrobky alebo ich technické riešenia
ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že budú spĺňať
úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré
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sú uvedené technológie a zariadenia určené. Uchádzač môže predložiť ponuku na ekvivalenty v
rovnakej alebo vyššej kvalite.
Minimálne požadované parametre – automobil:
Farba: metalíza
Záruka: min. 2 roky
Palivo: Benzín
Objem motora: od 1 320cm³ do 1600cm³
Výkon motora pri otáčkach 6 000 ot/min. minimálne 70 kW
Prevodovka: minimálne 6-st. manuálna prevodovka
Pohon: Predný pohon
Karoséria: SUV / Off-road
Počet dverí: 5 - dverové
Miest na sedenie: minimálne 5 – miestne
Spotreba:
v meste: maximálne 7,2 l/100 km
mimo mesta: maximálne 5,0 l/100 km
kombinovaná: maximálne 6,2 l/100 km
Emisná norma min. - Euro 5
Vonkajšie rozmery
• Dĺžka – 4000 – 4600 mm
• Šírka – 1 600 -1900 mm
• Výška – min. 1.420 mm
• Rázvor – 2 550 mm – 2 650 mm
Objem batožinového priestoru min. 40 l
Celková hmotnosť – 1 550 kg – 1 750 kg
Pohotovostná hmotnosť – 1100 kg – 1350 kg
Príves brzdený minimálne 950 kg
Príves nebrzdený – minimálne 420 kg
Batožinový priestor – min. 320 l
Ťažné zariadenie
ISOFIX uchytenie detskej sedačky
Trojbodové bezpečnostná pásy na všetkých sedadlách
Hlavové airbagy
Bočné airbagy predných sedadiel
Airbag vodiča a spolujazdca (spolujazdca s možnosťou deaktivácie)
ABS (protiblokovací systém) + BAS (brzdový asistent) + ESS (signalizácia v prípade
núdzového brzdenia)
Kotúčové brzdy
Kontrola tlaku v pneumatikách (TPMS)
Imobillzér
Alarm
ISG (Start/Stop systém, nedodáva sa s automatickou prevodovkou)
Bezpečnosť
Vyhrievané predné sedadlá a volant
Delené a sklopné operadlá zadných sedadiel (60:40)
Výstražná kontrolka nedostatku kvapaliny v ostrekovači
Ovládanie rádia na volante
Bluetooth hands free sada
Zadná parkovacia kamera
Elektrické ovládanie zadných okien
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Elektrické ovládanie predných okien (vodičove s bezpečnostnou funkciou proti privretiu)
Diaľkové ovládanie centrálneho zamykania, sklápateľný kľúč
Predná lakťová opierka s integrovaným USB konektorom pre zadné sedadlá
Osvetlenie batožinového priestoru
Rádio s 7" dotykovým displayom, AUX, USB
Odkladacie vrecko na zadnej strane sedadla spolujazdca
Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant
Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča
Kožou potiahnutý volant a hlavica radiacej páky
Manuálna klimatizácia
Interiér
Zadné parkovacie senzory
Stierač a ostrekovač zadného skla
Tónované sklá
Elektricky sklopné vonkajšie spätné zrkadlá
Vonkajšie spätné zrkadlá s integrovanými ukazovateľmi smeru jazdy
Vonkajšie spätné zrkadlá a kľučky dverí vo farbe karosérie
Elektricky ovládané a vyhrievané spätné zrkadlá
Svetelný senzor
LED denné svietenie
Predné hmlové svetlomety
Dojazdové rezervné koleso
Pneumatiky 185/65 R15 + disky z ľahkej zliatiny
Dažďový senzor
Strešné lyžiny
Zadné hmlové svetlomety (žiarovka)
Predné halogénové svetlomety projektorového typu

Všeobecné požiadavky :
Nové vozidlo
Povinná výbava vozidla (lekárnička s povinným obsahom, výstražný trojuholník,
bezpečnostná reflexná vesta, atď.)
Požadovaná minimálna záruka na vozidlo je 24 mesiacov.
Požadované množstvo: 1 kus
Uchádzač vo svojej ponuke presne špecifikuje ponúkaný predmet zákazky (vrátane ponúkaných
obchodných názvov), aby verejný obstarávateľ mohol vyhodnotiť splnenie požiadaviek na
predmet zákazky (možnosť predloženia prílohy č. 2 Formulár ponuky).

4. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: Predmet zákazky nie je možné rozdeliť. Uchádzač musí
predložiť ponuku na celý predmet zákazky.

5. Variantné riešenie: Neumožňuje sa
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6. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: do 90 dní odo dňa účinnosti kúpnej
zmluvy

7. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk:
a) dňa 27.06.2018 do 10.00 hod.
b) doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy (Obecný úrad, 094 21 Nižný
Hrabovec č. 407) a osobne na tej istej adrese (Obecný úrad, Nižný Hrabovec č. 407,
sekretariát) alebo elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy
(ocu.niznyhrabovec@mail.t-com.sk).
V prípade zaslania ponuky poštou alebo osobného doručenia uchádzač vloží ponuku do
samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený.
Uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený.
Vonkajší obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:
• adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1.,
• adresu uchádzača,
[Uvedie sa názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania uchádzača.]
• označenie heslom:
„AUTOMOBIL - NEOTVÁRAŤ“
c) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a €.
d) Otváranie ponúk: dňa 27.06.2018, o 14:00 hod., miestnosť: kancelária starostky, Obecný úrad,
Nižný Hrabovec č. 407. 2. NP. Otváranie ponúk je neverejné.
e) cenová ponuka neobsahuje návrh zmluvy; ten bude verejný obstarávateľ požadovať len od
úspešného uchádzača. Súčasťou Výzvy sú minimálne zmluvné podmienky, ktoré po doplnené
údajmi z ponuky úspešného uchádzača, musia byť súčasťou zmluvy, ktorá sa uzavrie po prijatí
ponuky. Ostatné zmluvné podmienky sa upravujú podľa príslušných ustanovení Obchodného
zákonníka. Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore s touto Výzvou

a ponukou predloženou

úspešným uchádzačom.
f) Preložená ponuka musí obsahovať:
Obchodné meno, sídlo a kontakt na predkladateľa ponuky, ktorý cenovú ponuku vypracoval
(možnosť použiť prílohu č. 2 Formulár ponuky)
Obchodné meno, typové označenie ponúkaného tovaru (možnosť použiť prílohu č. 2
Formulár ponuky)
Vyjadrenie predkladateľa ponuky k spôsobu naplnenia jednotlivých parametrov
špecifikácie (požiadaviek) tovaru stanovených žiadateľom pre účely prieskumu trhu –
z cenovej ponuky musí byť jasné, ako ponuky spĺňa požadované parametre, charakteristiky
a požiadavky na predmet zákazky (možnosť použiť prílohu č. 2 Formulár ponuky),
Dátum vypracovania ponuky,
Lehota platnosti ponuky
Návrh ceny
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8. Podmienky účasti:
Nepožaduje sa.

9. Podmienky financovania: Predmet obstarávania sa bude financovať z prostriedkov verejného
obstarávateľa. Verejný obstarávateľ uhradí predmet obstarávania po jeho prevzatí na základe
faktúry – daňového dokladu fakturáciou za prevedené plnenie zmluvy. Faktúra bude splatná do 30
kalendárnych dní odo dňa jej doručenia.

10.
11.

Kritéria na hodnotenie ponúk:

Najnižšia celková cena s DPH.

12.

Spôsob stanovenia ceny:

A. V zmysle zákona o cenách NR SR č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o cenách“) sa považujú ceny uvedené v ponuke uchádzača za ceny maximálne
B. Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona o cenách.
C. Ceny budú vyjadrené v € a budú platné počas trvania zmluvy.
D. Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len "DPH"), navrhovanú zmluvnú cenu
uvedie v zložení:
- navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
- sadzba DPH a výška DPH,
- navrhovaná zmluvná cena celkom vrátane DPH.
E. Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený
z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej
ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z. z. a cenu
vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre
DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z. z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004
Z. z..
F. Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z
tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať
DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona
č. 222/2004 Z. z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade
je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z. z. a bude povinný odviesť
DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z. z..
Cena bude vypracovaná vo forme:

P.Č.
1.

OZNAČENIE
Osobné motorové vozidlo

JEDNOTKOVÁ CELKOVÁ
POČET CENA /€/ bez CENA /€/ bez
DPH
/ks/
DPH
1
xxxx

SPOLU bez DPH:
DPH 20%:
Spolu s DPH

13.

Dôvody na zrušenie súťaže:
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Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:
- nebude predložená ani jedna ponuka,
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám,
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto zadávanie zákazky.

14.

Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

A. Vštekým uchádzačom verejný obstarávateľ oznámi úspešnosť alebo neúspešnosť ich ponuky.
Úspešného uchádzača vyzve na predloženie návrhu kúpnej zmluvy. Lehota na uzavretie zmluvy:
do 31.07.2018.
B. Platnosť zmluvy je stanovená podpisom oboch zmluvných strán. Zmluva nadobúda účinnosť deň
nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle verejného obstarávateľa. Túto skutočnosť
oznámi verejný obstarávateľ e-mailom úspešnému uchádzačovi na adresu uvedenú v zmluve
o dielo v článku I.
C. Uchádzač vo svojej ponuke presne opíše predmet zákazky, ktorý ponúka, vrátane
obchodného mena a typu ponúkaného tovaru. Táto požiadavky slúži na vyhodnotenie
minimálnych požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky, ktoré požaduje.
Uchádzač môže v ponuke predložiť aj napr. fotografie, prospekty a iné ponúkaného tovaru.
D. Ku podpisu zmluvy verejný obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača predložiť aktuálny
doklad (originál alebo overenú kópiu), ktorý oprávňuje úspešného uchádzača na dodanie predmetu
zadávania zákazky.

Nižný Hrabovec, dňa 19.06.2018

.........................………………………..................
Ing. Ján Halgaš
osoba zodpovedná za verejné obstarávanie

Príloha

č. 1 Návrh zmluvy
č. 2 Formulár ponuky
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