Formulár: VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
Mesto Banská Štiavnica
IČO: 00320501
Radničné námestie 1, 96924 Banská Štiavnica
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Radničné námestie 1
Kontaktná osoba: RNDr. Viktória Michalská
Telefón: 045/6949619
Fax: 045/6921207
Email: msu@banskastiavnica.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.banskastiavnica.sk
Ďalšie informácie možno získať na už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na už uvedenej adrese a kontaktnom mieste
(miestach)
Ponuky budú doručené na už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
I.2. Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
I.2.1. Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
RO - Regionálny alebo miestny orgán
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. b)
ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II. OPIS
II.1. Názov zákazky
Nákup a dodanie 2 ks osobných motorových vozidiel.
II.1.2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo
poskytovania služieb
Tovary
kúpa
Kategória služby číslo
Hlavné miesto dodania tovaru: Mesto Banská Štiavnica
NUTS kód:
SK032
II.1.3. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky je nákup a dodanie:
- 1 ks osobného motorového automobilu kategórie M, stredná trieda, prevedenie
sedan.
Kľúčové výkonnostné a funkčné požiadavky na motorizáciu:
Motor – emisná norma EU 5, minimálny výkon 100 kW, minimálny krútiaci moment 200
Nm/min., palivo benzín,
- 1 ks osobného motorového vozidla kategórie M 1, prevedenie SUV, pohon 4 x 4.
Kľúčové výkonnostné a funkčné požiadavky na motorizáciu:
Motor – emisná norma EU 5, minimálny výkon 75 kW, minimálny krútiaci moment 170
Nm/min., palivo benzín,

Podrobnejšia technická špecifikácia a výbava je popísaná v súťažných podkladoch.
II.1.4. Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 34110000-1
II.2. Množstvo alebo rozsah zákazky
II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah
Rozsah zákazky je popísaný v súťažných podkladoch.
II.2.2. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
Hodnota 35 326,00 EUR
II.3. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie v mesiacoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu: 1
ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ
INFORMÁCIE
III.1. Podmienky účasti
III.1.1. Osobné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 26
ods. 1) zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) preukáže ich v zmysle § 26 ods. 2) resp. 4) až
5) zákona predložením originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií, resp. v
zmysle § 128 zákona nasledovne:
Uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení
účinnom od 01. 07. 2013 (t. j. podnikateľ, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov
požiadal po 30. 06. 2013 a ktorému Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len úrad") vydal
výpis zo zoznamu podnikateľov vo forme elektronického odpisu) nie je povinný v procesoch
verejného obstarávania predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti
týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
Uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení
účinnom do 30. 06. 2013 (t. j. podnikateľ, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov
požiadal do 30. 06. 2013 a ktorému úrad vydal potvrdenie o zapísaní do zoznamu
podnikateľov v listinnej podobe) nie je povinný v procesoch verejného obstarávania
predkladať toto potvrdenie. Avšak je potrebné, aby tento podnikateľ preukázal v procesoch
verejného obstarávania, že spĺňa aj podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj
podľa písm. h) zákona o verejnom obstarávaní, ak ani tento údaj potvrdenie neobsahuje.
Splnenie týchto podmienok účasti môže podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa
zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 30. 06. 2013 preukázať tým, že v ponuke
predloží doklady na preukázanie splnenia týchto podmienok [§ 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj
písm. h) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. čestné vyhlásenia podľa § 26 ods. 2 písm. g),
príp.
aj
písm.
f)
tohto
zákona].
Ak podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v
znení účinnom do 30. 06. 2013 opomenie v ponuke predložiť doklady na preukázanie
splnenia podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj písm. h) zákona o verejnom
obstarávaní, t. j. čestné vyhlásenia podľa § 26 ods. 2 písm. g), príp. písm. f) tohto zákona,

osoba podľa § 7 ho písomne požiada o doplnenie týchto dokladov. Uchádzač následne môže
doplniť doklady jedným z týchto spôsobov:
- doplnením dokladov prostredníctvom oznámenia o zmene údajov, ktorého vzor úrad
zverejňuje na svojom webovom sídle, s priložením dokladov podľa § 26 ods. 2 písm. g), príp.
aj písm. f) zákona o verejnom obstarávaní; doplnením dokladov sa nepredlžuje platnosť
zápisu
v
zozname
podnikateľov
a
nie
je
spoplatnené,
- predložením dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 písm. i)
a j), príp. aj písm. h) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. čestné vyhlásenia podľa § 26 ods. 2
písm. g), príp. aj písm. f) tohto zákona priamo osobe podľa § 7.
Uchádzač, ktorý nie je zapísaný v zozname podnikateľov, môže v ponuke predložiť doklady
podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní na preukázanie splnenia podmienok účasti
podľa § 26 ods. 1 tohto zákona.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní,
sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za
všetkých členov skupiny osobitne, splnenie podmienky účasti podľa §26 ods.1 písm.f) zákona
preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom
doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá osobe podľa § 7 úspešný
uchádzač podľa §44 ods.1 zákona v čase a spôsobom, určeným osobou podľa § 7.
Odôvodnenie primeranosti: Povinnosť požiadavky na preukázanie osobného postavenia
uchádzača je obligatórnou podmienkou zákona o VO.
III.1.2. Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
Uchádzač v zmysle § 27 ods. 1 písm. a) zák. č.25/2006 Z.z. predloží:
- uchádzač predloží vyjadrenie/-a alebo ekvivalentný doklad od banky alebo pobočky
zahraničnej banky alebo zahraničnej banky (banka) v ktorej má uchádzač vedený účet/ty o
jeho schopnosti plniť si finančné záväzky s uvedením, že uchádzač nebol v nepovolenom
debete, v prípade splácania úveru dodržiava splátkový kalendár a jeho bežný účet nie je
predmetom exekúcie.
K vyjadreniu banky/bánk uchádzač zároveň predloží čestné vyhlásenie potvrdené / podpísané
štatutárnym orgánom uchádzača, že nemá vedené účty ani záväzky v inej/ých banke/bankách
ako tej/tých, od ktorej/ktorých predložil vyššie uvedené potvrdenie/a resp., ekvivalentný/é
doklad/y.
Doklady požadované podľa § 27 zák. č. 25/2006 Z. z. musia byť predložené ako originály,
alebo ich úradne osvedčené kópie, nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponúk.
Odôvodnenie primeranosti použitia určenej podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 zák. 25/2006
Z. z.: V tejto požiadavke verejného obstarávateľa nie je požadovaný žiaden číselný údaj ,
požiadavka je primeraná a jej potreba vyplynula z dôvodu overenia a preukázania finančnej
spoľahlivosti uchádzača, t.j., že uchádzač je aj po finančnej stránke spoľahlivým partnerom.
Podmienky účasti, vzhľadom na rozsah a obsah predmetu zákazky na jeho dôležitosť
považuje verejný obstarávateľ za primerané a nediskriminačné
III.1.3. Technická alebo odborná spôsobilosť

Podľa § 28, ods. 1, písm. a):

uchádzač predloží zoznam dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky ( 2010, 2011 a
2012) doplneným potvrdeniami o kvalite dodania tovaru s uvedením cien, lehôt dodania a
odberateľov; ak odberateľom:
1. bol verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ a dokladom je
referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí
odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením
uchádzača alebo záujemcu o ich dodaní, doplneným dokladom , preukazujúcim ich dodanie
alebo zmluvný vzťah na základe ktorého boli dodané.
Odôvodnenie primeranosti použitia určenej podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 zák. 25/2006
Z. z.: Podmienky, ktoré stanovil verejný obstarávateľ poskytujú informáciu o zmluvnom
partnerovi, či je technicky a odborne schopný a spôsobilý, či má dosť skúseností dodať
predmet zákazky v požadovanej kvalite. Podmienky účasti, vzhľadom na rozsah a obsah
predmetu zákazky na jeho dôležitosť a odbornú náročnosť, považuje verejný obstarávateľ za
primerané a nediskriminačné.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Uchádzač predloží zoznam dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky (2010, 2011 a 2012),
ktorého predmetom sú tovary obdobné tovarom, ktoré sú predmetom tejto zákazky. Za
obdobné dodávky tovaru verejný obstarávateľ považuje dodanie osobných motorových
automobilov. Uchádzač v zozname a referenciami preukáže minimálne tri dodávky osobných
motorových vozidiel, každú minimálne v hodnote 35 000,00 Eur bez DPH. Referencie musia
obsahovať:
-obchodné
meno
odberateľa
s
adresou
sídla
alebo
miesta
podnikania,
zmluvnú cenu v EUR s DPH, resp. v sk prepočítané konverzným kurzom 30,126
termín dodania (pre posúdenie, či boli dodané za požadované obdobie)
kontakt na odberateľa, meno a telefónne číslo zodpovednej osoby;
ODDIEL IV. POSTUP
IV.1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.1.1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba Najnižšia cena
IV.1.2. Použije sa elektronická aukcia
áno
IV.2. Administratívne informácie
IV.2.1. Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ
PLZ-OA-2013
IV.2.2. Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 12.12.2013 08:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte Nie
IV.2.3. Lehota na predkladanie ponúk

Dátum a čas: 12.12.2013 09.00
IV.2.4. Podmienky otvárania ponúk
Dátum a čas: 12.12.2013 10:00
Miesto : Miesto : Sídlo verejného obstarávateľa.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk : Štatutárni zástupcovia uchádzačov alebo
osoby zastupujúce uchádzačov a písomne poverené štatutárnym zástupcom uchádzača.
ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1. Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Nie
VI.2. Ďalšie informácie
VI.3.1 Odôvodnenie stanovených podmienok účasti podľa §32 ods.6 zákona o verejnom
obstarávaní: Podmienky účasti slúžiace na preukázanie osobného postavenia, finančného a
ekonomického postavenia a technickej a odbornej spôsobilosti verejný obstarávateľ stanovil z
titulu preukázania a overenia potrebnej ekonomickej a finančnej situácie, dostatočnej
technickej infraštruktúry a personálneho zázemia uchádzačov ako potenciálnych zmluvných
partnerov vo väzbe na charakter, rozsah a špecifiká zákazky.
VI.3.2 Súťažné podklady si záujemcovia môžu prevziať osobne alebo vyžiadať poštou v
pracovných dňoch v čase od 8:00 do 14:00 h. na adrese uvedenej v bode I.1.
VI.3.3 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť postup zadávania zákazky, ak nastanú
okolnosti podľa § 46 ods. 1 alebo 2.
VI.3.4 Náklady spojené s účasťou v súťaži znášajú uchádzači v plnej výške bez akéhokoľvek
nároku voči verejnému obstarávateľovi.
VI.3.5 Verejný obstarávateľ odporúča predložiť ponuku v jednom originálnom vyhotovení a
jednej plne farebne naskenovanej kópii v digitálnej forme (napr. PDF, TIFF, JPEG) na nosiči
CD/DVD. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom ponuku zviazať v celku bez možnosti
svojvoľnej výmeny jednotlivých častí, teda musí tvoriť jeden celok, za ktorý sa považuje
knižná väzba, hrebeňová väzba doplnená špagátom, ktorá je zabezpečená prelepením páskou
a opatrená pečiatkou záujemcu, alebo rýchloviazač doplnený špagátovým spojením, ktorý je
zabezpečený prelepením páskou a opatrený pečiatkou záujemcu. Súčasne odporúča každú
stránku podpísať osobou oprávnenou konať v mene záujemcu a očíslovať vzostupne od strany
1 po stranu x arabskými číslicami bez kombinácie s abecednými znakmi. Ponuka by mala
obsahovať zoznam dokladov a dokumentov predkladaných uchádzačom, podpísaný osobou
oprávnenou konať v mene uchádzača. Prepočet inej meny na EUR sa bude odvíjať podľa
kurzu aktuálneho v dobe, kedy došlo ku skutočnosti rozhodujúcej pre preukázanie splnenia
relevantnej podmienky.
VI.3.6 Komunikačným jazykom v tejto verejnej súťaži je jazyk slovenský.
VI.3.7 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ak cena za predmet zákazky
bude výrazne presahovať finančný limit (predpokladanú hodnotu zákazky), ktorý bude mať
verejný obstarávateľ na jej úhradu.
VI.3.8 Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené
touto výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, sa riadia príslušnými
ustanoveniami zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.
VI.3. Dátum odoslania tejto výzvy
17.11.2013

