Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
Oddelenie verejného obstarávania

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Servis, oprava a údržba motorových vozidiel“
služby – výber poskytovateľa
1)

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie:
Adresa organizácie:
IČO:
WEB (URL) organizácie:
Kontaktná osoba:
(vo veciach verejného obstarávania)
Telefón:
E-mail:
Kontaktná osoba:
(vo veciach realizačných)
Telefón:
E-mail:

Košický samosprávny kraj
Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
35 541 016
www.vucke.sk
Ing. Alžbeta Naďová
+421 (0) 55 7268 235
alzbeta.nadova@vucke.sk
Ing. Stanislav Reištetter, PhD
+421 (0) 55 7268 302
stanislav.reistetter@vucke.sk

1.1 Druh verejného obstarávateľa:
Vyšší územný celok - §7 ods.1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
1.2 NUTS kód: SK042 Košický kraj
2)

Predmet zákazky:

2.1 Názov zákazky: „Servis, oprava a údržba motorových vozidiel“
2.2 Druh zákazky: služby
2.3 Miesto dodania/poskytovania služieb: sa má nachádzať v rámci územia mesta Košice. V prípade

opráv nepojazdných vozidiel začne byť služba poskytovaná odťahom, alebo odvozom
z miesta, na ktorom sa vozidlo stalo nepojazdným.
2.4 Spoločný slovník obstarávania (hlavný kód CPV):
50110000-9 Opravy a údržbárske služby pre motorové vozidlá a súvisiace vybavenie
Dodatočný kód CPV:
4330000-9 Náhradné diely pre vozidlá na prepravu tovaru, pre dodávky a osobné automobily
Doplnkový slovník: DA44-3 Náhradné diely
09211100-2 Motorové oleje
Doplnkový slovník: MA07-2 Pre motorové vozidlá
3)

Stručný opis predmetu zákazky:
3.1 Predmetom zákazky je komplexný autorizovaný servis motorových vozidiel vrátane

garančného, záručného a pozáručného servisu. Prehliadky a opravy vozidiel musia byť
prevedené podľa predpisu výrobcu automobilu s použitím nových originálnych náhradných
dielcov od autorizovaného predajcu motorových vozidiel, ktoré sú zbavené akýchkoľvek práv
tretích osôb.
3.2 Opis predmetu zákazky je podrobne špecifikovaný v prílohe č. 5 tejto výzvy. Zoznam motorových
vozidiel je uvedený v prílohe č. 6 tejto výzvy.

Strana 1 z 5

4) Predpokladaná hodnota zákazky:
Časť
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Predmet časti zákazky
Servis a opravy vozidiel značky Audi
Servis a opravy vozidiel značky Škoda
Servis a opravy vozidiel značky Citroen
Servis a opravy vozidiel značky Hyundai
Servis a opravy vozidiel značky Kia
Servis a opravy vozidiel značky Renault
SPOLU

Hodnota bez DPH v EUR
10 000,00
10 000,00
7 500,00
7 500,00
7 500,00
2 500,00
45 000,00

Predpokladaná hodnota zákazky resp. jednotlivých častí je maximálnou hodnotou pre poskytnutie
služby, vyjadrená sumou bez DPH. Výsledná PHZ bola určená podľa § 6 zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5) Komplexnosť zákazky, rozdelenie zákazky na časti/ variantné riešenie
5.1 Zákazka je delená na nasledovné časti:
Časť
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Predmet časti zákazky
Servis a opravy vozidiel značky Audi
Servis a opravy vozidiel značky Škoda
Servis a opravy vozidiel značky Citroen
Servis a opravy vozidiel značky Hyundai
Servis a opravy vozidiel značky Kia
Servis a opravy vozidiel značky Renault

Uchádzač predkladá ponuku na oddelené časti predmetu zákazky. Predkladanie ponúk nie je nijako
obmedzené, ponuku môže uchádzač predložiť na všetky časti, poprípade len na jednu časť alebo
kombináciu viacerých vybraných častí.
5.2 Verejný obstarávateľ neumožňuje predložiť variantné riešenia.
Ak súčasťou cenovej ponuky bude aj variantné riešenie, toto nebude zaradené do procesu
zadávania zákazky s nízkou hodnotou, nebude vyhodnocované a bude sa naň hľadieť akoby nebolo
predložené.
6)

Trvanie zmluvy alebo lehoty dodania:
Lehota dodania služby: do 36 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. Verejný obstarávateľ
uzavrie na každú časť zákazky s úspešným uchádzačom Rámcovú zmluvu o výkone servisných služieb
a opravárenskej činnosti podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov a v súlade s zákonom o verejnom obstarávaní. Plnenie predmetu zmluvy bude,
počas jej platnosti a účinnosti, na základe čiastkových objednávok.
V prípade ak sa stane jeden uchádzač úspešným vo viacerých častiach zákazky, verejný obstarávateľ
s ním uzatvorí jednu Rámcovú zmluvu zohľadňujúcu predmetné časti zákazky.

7)

Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty v ktorých sa
uvádzajú:
7.1 Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa.
7.2 Podmienky financovania a platobné dojednania sú špecifikované a určené v návrhu Rámcovej
zmluvy.

8)

Podmienky účasti uchádzača a požadované doklady ako dôkazné prostriedky:
8.1 Osobné postavenie:
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa
osobného postavenia:
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§ 32 Osobné postavenie, ods. 1 písm. e):
Uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.
Splnenie predmetnej podmienky účasti, ktorú uchádzač preukazuje dokladom o oprávnení dodávať
tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
verejný obstarávateľ overí prostredníctvom informačných systémov verejnej správy.
§ 32 Osobné postavenie, ods. 1 písm. f):
Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. f)
zákona o verejnom obstarávaní. Pre splnenie predmetnej podmienky účasti sa vyžaduje predloženie
dokladu uvedeného v § 32 ods. 2 písm. f) – doloženým čestným vyhlásením podľa prílohy č. 3 tejto
výzvy.
Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, preukazuje splnenie
podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia, za každého člena skupiny osobitne, oprávnenie
dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo
vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
8.2 Ekonomické a finančné postavenie: Neuplatňuje sa
8.3 Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť:
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa
technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti: uchádzač preukáže, že je autorizovaným
partnerom príslušnej značky.
9) Obsah predkladanej ponuky:
Ponuku uchádzač predkladá v listinnej forme a musí obsahovať nasledovné dokumenty:
a) Návrh na plnenie kritérií podľa prílohy č. 1 tejto výzvy
b) Identifikačné údaje uchádzača podľa prílohy č. 2 tejto výzvy
c) Čestné vyhlásenie uchádzača podľa prílohy č. 3 tejto výzvy
d) Vyplnený Návrh Zmluvy podľa prílohy č. 4 tejto výzvy.
V prípade ak uchádzač predkladá ponuku na viacero častí, bude príloha č. 2, príloha č. 3
spoločná a prílohu č. 1 – Návrh na plnenie kritérií a prílohu č. 4 Návrh zmluvy, predkladá
uchádzač na každú časť zákazky v samostatnej obálke, označenej číslom a názvom príslušnej
časti zákazky.
10) Označenie obalu ponuky:
Uchádzač vloží ponuku resp. ponuky na jednotlivé časti ak relevantné, podľa bodu 9) Obsah
predkladanej ponuky, do nepriehľadnej obálky, ktorá musí byť uzatvorená a označená nasledovnými
údajmi:
- adresa predkladania ponúk (adresa verejného obstarávateľa bod 1.)
- adresa uchádzača – názov alebo obchodné meno, adresa sídla alebo miesta podnikania
- označenie heslom „súťaž Neotvárať“
- označenie zákazky „Servis motorových vozidiel“.
11) Lehota a miesto na predloženie ponuky:
Lehota na predloženie ponuky do:

26.06.2019 do 12:00 hod.

Ponuku je potrebné doručiť v lehote na predloženie ponuky na adresu verejného obstarávateľa uvedenú
v bode 1) tejto výzvy - osobe, poštou, kuriérom. Pri doručení ponuky osobne sa ponuka doručuje do
podateľne v čase úradných hodín:
Pondelok 7:30-15:30 hod, Utorok 7:30-15:30 hod, Streda 7:30-16:30 hod, Štvrtok 7:30-15:30 hod,
Piatok 7:30-14:30 hod.
Pri doručovaní ponúk je rozhodujúci, pre posúdenie lehoty predloženia ponuky, dátum a čas doručenia
verejnému obstarávateľovi.
12) Lehota viazanosti ponúk: do 30.09.2019
13) Otváranie a vyhodnocovanie ponúk:
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Predpokladom úspešného vyhodnotenia súťaže sú ponuky uchádzačov bez nedostatkov posudzovaných
podľa tejto výzvy na predloženie ponuky. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, u ktorého existuje
dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní.
Výsledok vyhodnotenia ponúk bude uchádzačom oznámený formou elektronickej komunikácie.
14) Kritéria na vyhodnotenie ponúk a spôsob vyhodnotenia cenových ponúk:
Verejný obstarávateľ pre vyhodnotenie úspešnosti uchádzača/uchádzačov stanovil kritérium
ekonomicky najvýhodnejšej ponuky podľa prílohy č. 1 tejto výzvy na predloženie ponuky – Návrh na
plnenie kritérií.
Poradové
číslo

MJ

Predmet kritéria

Váha v %

Počet
bodov max.

Kritérium č. 1

Jednotková cena
za normohodina

Mechanické práce

50

50

Kritérium č. 2

Jednotková cena
za normohodinu

Diagnostika vozidla,
oprava elektrického
systému vozidla

30

30

Kritérium č. 3

Jednotková cena
za normohodinu

Klampiarske
a lakernícke práce

20

20

100

100

Za kritérium
č. 1 – 3
Kritérium č. 4

Zľava v % z
cenníkových cien

Náhradné diely pre
továrenskú značku

85

85

Kritérium č. 5

Zľava v % z
cenníkových cien

Ostatné služby

15

15

100

100

200

200

Za kritérium
č. 4 – 5
Za kritérium
č. 1 – 5

15) Spôsob určenia ceny:
a) uchádzač uvedie jednotkové ceny pre jednotlivé požadované úkony v súlade so zákonom o
cenách, v požadovanej forme (poskytnutý formulár pre cenník služieb - príloha č. 2 zmluvy ) a
so zohľadnením zoznamu vozidiel (príloha č. 1 zmluvy, resp. príloha č. 6 tejto výzvy)
b) predpokladané množstvá pre jednotlivé výkony služieb nie sú stanovené a služby budú
vykonávané na základe aktuálnej potreby vrátane dodania súvisiaceho materiálu potrebného pre
opravy a údržbu a originálnych náhradných dielov pre továrenskú značku daného motorového
vozidla vzhľadom v rámci maximálnej výšky finančných zdrojov, stanovenej na predmet tejto
zákazky a počas trvania zmluvy
c) vyžaduje sa uviesť zľavu v % z cenníkových cien originálnych náhradných dielov pre značku
motorového vozidla podľa príslušnej časti zákazky
d) vyžaduje sa uviesť zľavu v % z cenníkových cien ostatných služieb (príprava na STK a EK,
odťahová služba, pneuservisné práce, poskytnutie náhradného vozidla daného segment atď.)
e) ceny sa vyžaduje uviesť v členení cena bez DPH, sadzba DPH v % a konečná cena s DPH. Ak je
uchádzač platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom vrátane DPH. Neplatca uvedie len
cenu bez DPH a súčasne na túto skutočnosť, že nie je platcom DPH verejného obstarávateľa
upozorní
f) ďalšie podmienky pre stanovenie ceny jednotlivých výkonov na základe objednávky sú
stanovené v Návrhu zmluvy, ktorá tvorí prílohu č. 4 tejto výzvy.
16)

Spôsob vyhodnotenia cenových ponúk:
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Kritériá č. 1 až č. 3 - najnižšia jednotková cena získa najvyšší počet bodov. Každá ďalšia ponuka
získa počet bodov podľa vzorca:
Najlepšia ponuka
--------------------------------- *50 = získaný počet bodov
Aktuálne hodnotená ponuka
Najlepšia ponuka
--------------------------------- * 30 = získaný počet bodov
Aktuálne hodnotená ponuka
Najlepšia ponuka
--------------------------------- * 20 = získaný počet bodov
Aktuálne hodnotená ponuka
Kritériá č. 4 až č. 5 – najvyššia % (percentuálna) zľava získa najvyšší počet bodov. Každá ďalšia
ponuka získa počet bodov podľa vzorca:
Aktuálne hodnotená ponuka
----------------------------------------- *60 = získaný počet bodov
Najlepšia ponuka
Aktuálne hodnotená ponuka
----------------------------------------- *10 = získaný počet bodov
Najlepšia ponuka
Úspešnou ponukou bude ponuka, ktorá v hodnotení získa najviac bodov. Maximálny počet
bodov je 200. Pre každú časť zákazky bude zostavené poradie úspešnosti ponúk.
16)

Doplňujúce informácie:
Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami alebo uchádzačmi sa bude
uskutočňovať v slovenskom jazyku. Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere úspešného
uchádzača, pri tomto postupe zadávania zákazky, nie je možné podať námietky v zmysle zákona
o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak nesplnil
podmienky účasti, predložil neplatné vyhlásenia, potvrdenia, doklady a dokumenty, nepredložil
požadované vyhlásenia, potvrdenia, doklady a dokumenty alebo poskytol nepravdivé/skreslené
informácie, obsah ktorých je požadovaný v tejto výzve a súvisiacich prílohách a pokynoch pre
uchádzačov na predloženie ponuky.
Verejný obstarávateľ uzavrie Zmluvu s úspešným uchádzačom/uchádzačmi v lehote viazanosti
ponúk. V prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky, alebo neuzavrie Zmluvu do 5
pracovných dní na základe výzvy verejného obstarávateľa, verejný obstarávateľ môže uzavrieť
zmluvu s uchádzačom, ktorý skončil druhý alebo tretí v poradí (pre príslušnú časť zákazky).

17)

Počet príloh celkom - 6:
Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií
Príloha č. 2 – Identifikačné údaje uchádzača
Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie uchádzača
Príloha č. 4 – Návrh Zmluvy
Príloha č. 5 – Opis predmetu zákazky
Príloha č. 6 – Zoznam motorových
V Košiciach, dňa 17.06.2019
Ing. Alžbeta Naďová
referent pre verejné obstarávanie
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