
Mesto Komárno, Námestie gen. Klapku č. 1, 945 01  Komárno

Výzva na predkladanie cenovej ponuky
(v súlade so zákonom č. 343/2016 o verejnom obstarávaní)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov organizácie: Mesto Komárno
IČO: 00306525
DIČ: 2021035731
Sídlo organizácie: Námestie gen. Klapku č. 1, 945 01  Komárno

Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania:
Ing. Andrea Kabátová

Telefón: 035/2851 223
E-mail: tender@komarno.sk

Kontaktná osoba vo veciach predmetu obstarávania:

Ing. Adrianna Bíró
Telefón: 035/2851 224; 0910 597 356
E-mail: adrianna.biro@komarno.sk

2. Predmet zákazky a typ zmluvy:

Názov zákazky: Nové osobné motorové vozidlo so zabudovanou izotermickou
úpravou pre potreby SaSO

Druh zákazky: § 117 - zákazka s nízkou hodnotou súlade so zákonom
č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3. Opis predmetu zákazky:

 Predmetom zákazky je nákup jedného nového osobného motorového vozidla so
zabudovanou izotermickou úpravou pre potreby MsÚ Komárno – Sociálny a správny
odbor v kvalite Dacia DOKKER VAN 1,3 TCe 75kW/102 k S&S Ambiance +

 Predmetné motorové vozidlo bude slúžiť na rozvoz stravy.

 Technická špecifikácia predmetu obstarávania tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy na
predkladanie cenovej ponuky.

 Ak sa vo výzve na predkladanie cenovej ponuky uvádzajú údaje alebo odkazy na
konkrétneho výrobcu, značky, obchodný názov, umožňuje sa dodávateľom predložiť
ponuky s ekvivalentným riešením, prípadne lepších kvalitatívnych parametrov. Pod
pojmom EKVIVALENT sa rozumie iná značka! Objednávateľ bude akceptovať ako
ekvivalentný výrobok len tovar s ROVNAKOU alebo VYŠŠOU kvalitou – parametrami
ako požadovaný výrobok.

 Verejný obstarávateľ požaduje zabezpečiť servisu v okruhu max. 30 km

 Konzultácia ohľadne predmetu zákazky môže byť vykonaná na základe telefonického
dohovoru s Ing. Adrianna Bíró, 0948 274 456 alebo Ing. Mgr. Zita Adamová
0911 053 933.



4. Predpokladaná hodnota zákazky:

 Predpokladaná hodnota zákazky  : 15.570,00 € s DPH

5. Variantné riešenie:

 Verejný obstarávateľ neumožňuje predložiť variantné riešenie. Ak bude súčasťou
variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň
hľadieť akoby nebolo predložené.

6. Možnosť predloženia ponuky:

 Ponuka sa predkladá na celý predmet obstarávania v súlade s opisom predmetu zákazky
(príloha č. 1).

 Cena musí byť stanovená v €.

 V prípade, že uchádzač nie je platca DPH, uvedie to v ponuke!

7. Podmienky financovania predmetu obstarávania:

 Predmet zákazky bude financovaný z dotácie Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny
a z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.

 Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohy na plnenie predmetu zákazky.

8. Podmienky účasti uchádzačov:

 Uchádzač musí vo svojej ponuke predložiť:

- doklad o oprávnení podnikať alebo iný relevantný doklad, že je oprávnený poskytovať
verejným obstarávateľom požadovanú službu. Doklad môže byť kópia oprávnenia
podnikať alebo nahradený aktuálnym výpisom z obchodného alebo živnostenského
registra Slovenskej republiky, ktorý bude podpísaný štatutárnym zástupcom.

- čestné prehlásenie, že nemá voči mestu alebo ním riadeným organizáciám alebo
založeným spoločnostiam dlhy (napr. na daniach a poplatkoch TKO, na zaplatení kúpnej
ceny, na nájomnom za byt, nebytový priestor a pod.).

- funkčnú a technickú špecifikáciu, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie
minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov
(obchodných značiek) nacenených výrobkov.

- súčasťou cenovej ponuky musí byť izotermická úprava vozidla. Vozidlá bez takejto úpravy
budú z verejného obstarávania vylúčené.

9. Náklady na ponuku:

 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez
akéhokoľvek finančného nároku na verejného obstarávateľa.

10. Obsah cenovej ponuky:

Ponuka predložená uchádzačom na celý predmet zákazky musí obsahovať:

 Ponúknutú cenu na predmet zákazky, pričom kritériom na vyhodnotenie ponúk je
najnižšia cena s DPH na celý predmet obstarávania ((Príloha č. 3).

 základné údaje o uchádzačovi, t.j., obchodný názov a sídlo uchádzača alebo miesto
podnikania, meno a funkcia štatutárneho orgánu, IČO, DIČ, bankové spojenie, číslo účtu,
kontaktné telefónne číslo a e-mailovú adresu!!! (Príloha č. 2),



 doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky,

 čestné prehlásenie v zmysle bodu 8.,

 ponuka musí byť predložená v slovenskom jazyku, vyhotovená v písomnej forme,
písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky.

11. Miesto, lehota a spôsob predkladania ponuky:

 Uchádzač doručí svoju ponuku verejnému obstarávateľovi osobne do podateľne na
adresu: Mestský úrad Komárno, Nám. gen. Klapku č. 1, 945 01  Komárno, alebo poštou na
adresu: Mestský úrad Komárno, Nám. gen. Klapku č. 1, 945 01  Komárno.

 Uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu

 Obal musí byť uzatvorený a musí obsahovať nasledovné údaje:

 adresu Mesta Komárna uvedenú vo výzve,

 adresu uchádzača (uvedie sa názov alebo obchodné meno a adresa sídla
alebo miesta podnikania uchádzača),

 obal musí byť označený :

„Osobné motorové vozidlo so zabudovanou izotermickou úpravou“ – NEOTVÁRAŤ

12. Termín doručenia cenovej ponuky:

 do 25. októbra 2019 do 09,00 hod.

 Uchádzač  môže predložiť iba jednu ponuku.
 Ponuky zaslané po tomto termíne nebudú vyhodnocované a verejný obstarávateľ ju vráti

uchádzačovi neotvorenú.

13. Kritériá a hodnotenie ponúk:

 Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude najnižšia cena za celý predmet obstarávania.

 Úspešným uchádzačom bude ten, kto bude mať najnižšiu cenu a splní všetky požiadavky
uvedené v opise predmetu zákazky.

14. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk:

 Uchádzačovi s najlepšou cenovou ponukou bude zaslané oznámenie o úspešnosti jeho
ponuky.

 Ostatní uchádzači budú elektronicky (e-mailom) informovaní o neúspešnosti ich cenovej
ponuky.

15. Použitie elektronickej aukcie:

 Áno – verejný obstarávateľ bude realizovať elektronickú aukciu na predmet zákazky.

Do elektronickej aukcie bude zadávaná hodnota uchádzača, ktorá bola predložená v listinnej
podobe. Hodnota bude zadávaná s DPH.

Elektronická aukcia (ďalej len „e-aukcia“) je na účely tohto verejného obstarávania opakujúci sa
proces, ktorý využíva elektronické zariadenia na predkladanie nových cien upravených smerom
nadol.

Účelom e-aukcie je zostavenie poradia ponúk automatizovaným vyhodnotením po úvodnom
úplnom vyhodnotení ponúk.



Elektronická aukčná sieň (ďalej len „e-aukčná sieň“) je prostredie umiestnené na určenej adrese
vo verejnej dátovej sieti Internet, v ktorom uchádzači predkladajú nové ceny upravené smerom
nadol.

Elektronická aukcia je časť postupu, v ktorom prebieha on-line vzájomné porovnávanie cien
ponúkaných uchádzačmi prihlásených do e-aukcie a ich vyhodnocovanie v reálnom čase.

Elektronická aukcie bude prebiehať na systéme pre elektronické aukcie certifikovanom Úradom
pre verejné obstarávanie.

V rámci elektronickej aukcie, uchádzači, ktorí budú vyzvaní na účasť v elektronickej aukcii môžu,
v rámci opakujúceho sa procesu, upravovať svoje návrhy na plnenie kritérií uvedené vo svojich
ponukách.

Verejný obstarávateľ vyzve elektronickými prostriedkami súčasne všetkých uchádzačov, ktorí
neboli vylúčení, resp. ktorých ponuky neboli vylúčené z tohto postupu verejného obstarávania,
na predloženie nových cien v elektronickej aukcii.

Výsledkom elektronickej aukcie je určenie poradia uchádzačov automatizovaným vyhodnotením
od najnižšej ceny až po najvyššiu.

Ak do verejného obstarávania bude predložená len jedna cenová ponuka, verejný obstarávateľ
bude postupovať podľa § 54 ods. 15) Zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaná a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.

16. Osobitné požiadavky na plnenie:

 Vrátane dopravy na miesto plnenia.

 Vrátane zaškolenia osôb.

 Záručná doba na mechanické časti 3 roky/rokov alebo 100.000 km

 Záruka na lak – dva roky.

 Pred odovzdaním tovaru je potrebné kontaktovať 3 dni vopred osobu, ktorá je zodpovedná
za predmet obstarávania.

 Výbava vozidla musí obsahovať kľúč na kolesá, lekárničku, zdvihák, výstražný trojuholník,
výstražnú vestu.

 Odovzdávanie vozidla sa uskutoční v mieste sídla objednávateľa.

 Odovzdanie a prevzatie predmetu obstarávania sa uskutoční na základe protokolu
o odovzdávaní a prevzatí predmetu zmluvy, potvrdeného zodpovednými zástupcami oboch
zmluvných strán.

 Požadujeme záručný a pozáručný servis maximálne do 30 km od mesta dodania (miesto
plnenia predmetu zákazky) automobilu.

 S vozidlom musí byť dodaný platný technický preukaz pre premávku na pozemných
komunikáciách v Slovenskej republike, návod na obsluhu a údržbu vozidla v slovenskom
jazyku a servisná knižka.

 Súčasťou dodávky je odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného vozidla. Ak
objednávateľ zistí pri odskúšaní vadu, je oprávnený odmietnuť prevzatie vozidla.

17. Doplňujúce informácie:

 Verejný obstarávateľ určí víťazného uchádzača za podmienok – splnil všetky podmienky
účasti a ponúkol najnižšiu cenu za uskutočnenie diela s DPH.



 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky obstarávania alebo obstarávanie
zrušiť v prípade ak:

- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanovených v tejto
výzve,

- sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo toto obstarávanie vyhlásené,

- nebude predložená ani jedna cenová ponuka,

- ponuka uchádzačov bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky.

 Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto obstarávaní.

 Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odstúpi od plnenia predmetu obstarávania,
verejný obstarávateľ môže vyzvať na plnenie predmetu obstarávania ďalšieho uchádzača
v poradí.

 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených
ponúk v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo
budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.

PhDr. Ingrid Szabó
                        vedúca odboru



Príloha č. 1

Technická špecifikácia predmetu obstarávania

Popis nového vozidla

Verzia 1,3 TCe 75kW/102 k S&S Ambiance +
Odtieň interiéru Interiér tmavý Carbone / sivá
Farba Biela Glacier 369 – nemetalická OV369
Čalúnenie čalúnenie Ambiance
Zadný parkovací senzor áno
Rádio MP3 USB Bluetooth áno
Izotermická izolácia áno

Technické parametre vozidla

zdvihový objem 1300-1500 cm3
palivo benzín
celková dĺžka 4250 - 4400 mm

Výbava

kolesá 15", ABS, ESC CSV, min. airbag vodiča, palubný počítač, hydraulický posilňovač riadenia,
ukazovateľ optimálneho rýchlostného stupňa, denné svietenie, manuálne nastaviteľné vonkajšie
spätné zrkadlá, manuálna klimatizácia, centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním, elektrické
ovládanie okien,  rezervné koleso, zadný parkovací senzor, rádio MP3 USB Bluetooth, LED
osvetlenie ložnej plochy

izotermická izolácia - chladiaca - liaty laminát - hermeticky uzatvorený jednoliaty celok, bez spojov,
dezinfikovateľný, ľahko umývateľný, bez možnosti zatekania (možnosť čistenia tlakovou hadicou),
certifikovaný (bez chladiaceho agregátu), nástupné rohové lišty pri bočných aj zadných dverách,
servisné otvory, predpríprava (pod izoláciou) na uchytenie police v 3 výškach ložnej plochy



Príloha č. 2

Identifikačné údaje uchádzača

Obchodné meno alebo názov uchádzača:        ............................................................

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: ............................................................

IČO: ............................................................

Právna forma:                                                    ............................................................

Zápis uchádzača v Obchodnom registri: ............................................................

Kontaktné údaje uchádzača: ............................................................

Meno a priezvisko kontaktnej osoby: ............................................................

Telefón: ............................................................

Fax: ............................................................

E-mail:                                                               ............................................................

V .......................................  dňa ..........................................

Pečiatka, podpis ......................................................



Príloha č. 3

Návrh uchádzača na plnenie kritérií

Názov zákazky :

Nové osobné motorové vozidlo
so zabudovanou izotermickou úpravou pre potreby SaSO

Obchodne  meno: ....................................................................

Sídlo alebo miesto  podnikania: ...................................................................

Názov položky Cena v € bez DPH Sadzba DPH v € Cena v € s DPH

Nové osobné
motorové vozidlo so

zabudovanou
izotermickou úpravou

V ....................................   dňa ...........................

..........................................................................
Titul, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu/poverenej

            osoby uchádzača - pečiatka podpis


