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

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
Postup pre zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

„Obnova vozového parku – elektromobily 2 ks“
Tovar – výber dodávateľa

1)

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie:
Adresa organizácie:
IČO:
Web organizácie (URL):

Košický samosprávny kraj
Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
35 541 016
www.vucke.sk

Kontaktná osoba:
(vo veciach verejného obstarávania)
Telefón:
E-mail:

Ing. Renáta Rumanová

Kontaktná osoba:
(vo veciach realizačných)
Telefón:
E-mail:

+421 55 7268 399
renata.rumanova@vucke.sk
Mgr. Valér Karafa
+421 55 7268 302
valer.karafa@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 v znení neskorších predpisov(ďalej ako „zákon
o verejnom obstarávaní).

1.2

NUTS kód: SK042 Košický kraj

2)
2.1
2.2
2.3

Predmet zákazky:
Názov zákazky: „Obnova vozového parku – elektromobily 2 ks“
Druh zákazky: tovar
Miesto plnenia / dodania: Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu
mieru 1, 042 66 Košice
Spoločný slovník obstarávania (CPV):
34144900-7 Vozidlá na elektrický pohon

2.4

3)

Stručný opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je kúpa a dodanie nových osobných motorových vozidiel - 2 ks
elektromobilov vrátane príslušenstva a výbavy, v zmysle opisu predmetu zákazky. Podrobný
opis a technická špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v Prílohe č. 1 tejto výzvy.
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Dodanie podľa požiadaviek a špecifikácií stanovených v opise, v termíne a na miesto podľa
bodu 6. tejto výzvy.
4)

Predpokladaná hodnota zákazky: 61 725,00 EUR bez DPH

5)
5.1

Komplexnosť zákazky, rozdelenie zákazky na časti/ variantné riešenie
Zákazka nie je delená na časti. Uchádzač predloží cenovú ponuku na celý predmet zákazky
v rozsahu jej opisu.
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.

5.2

6)

Lehota dodania:
Lehota dodania tovaru: do dvoch (2) mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy.
Bližšie podmienky dodania predmetu zákazky sú uvedené v Prílohe č. 2 tejto výzvy –
návrhu Kúpnej zmluvy.

7)

Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty
v ktorých sa uvádzajú:
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných finančných zdrojov verejného obstarávateľa.
Fakturácia sa uskutoční na základe faktúry vystavenej po riadnom dodaní predmetu
zákazky, lehota splatnosti faktúry je 60 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry
verejnému obstarávateľovi/kupujúcemu a podmienok uvedených v návrhu kúpnej zmluvy
(Príloha č. 2 výzvy). Dokladom pre vystavenie faktúry bude dodací list podpísaný oboma
zmluvnými stranami pri odovzdaní tovaru verejnému obstarávateľovi/kupujúcemu.
Presné určenie podmienok financovania predmetu zákazky a platobné podmienky sú bližšie
uvedené v Prílohe č. 2 tejto výzvy - návrh Kúpnej zmluvy.
Verejný obstarávateľ nebude poskytovať zálohy ani preddavky na úhradu nákladov
spojených s dodaním predmetu zákazky.

7.1
7.2

7.3
7.4

8)

Podmienky účasti uchádzača a požadované doklady ako dôkazné prostriedky:

8.1

§ 32 Osobné postavenie:
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce
sa osobného postavenia:

8.1.1 § 32 Osobné postavenie, ods. 1 písm. e):
je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.
Splnenie predmetnej podmienky účasti, ktorú uchádzač preukazuje doloženým dokladom
o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý
zodpovedá predmetu zákazky, verejný obstarávateľ overí prostredníctvom informačných
systémov verejnej správy.
8.1.2 § 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.
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8.3

Ekonomické a finančné postavenie: Neuplatňuje sa.

8.4

Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť: Neuplatňuje sa

9)

Mena ceny a spôsob určenia ceny predmetu zákazky:
Uchádzačom navrhovaná cena za predmet zákazky v ponuke bude vyjadrená v eurách.
Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z.. Cenu uveďte
bez DPH, výšku a sadzbu DPH a celkovú cenu s DPH. Táto cena bude konečná.
(Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH uvedie cenu konečnú a na skutočnosť, že nie je
platcom DPH upozorní. V prípade, že sa ním stane, nemá nárok na úpravu/zvýšenie ceny za
plnenie predmetu zákazky o hodnotu DPH).
Uchádzač je povinný do navrhovanej zmluvnej ceny zahrnúť všetky náklady súvisiace
s dodávkou predmetu zákazky, v zmysle tejto výzvy a jej príloh. Navrhovaná Celková
zmluvná cena musí obsahovať cenu za celý požadovaný predmet zákazky v rozsahu podľa
bodu 3 tejto výzvy.
Dodávateľovi/predávajúcemu nevznikne nárok na úhradu akýchkoľvek dodatočných
nákladov, ktoré si nezapočítal do ceny predmetu Kúpnej zmluvy. Všetky ceny predložené
dodávateľom/ predávajúcim zohľadňujú primerané, preukázateľné náklady a jeho primeraný
zisk.

10)

Obsah predkladanej ponuky:
Ponuku uchádzač predkladá v listinnej forme a musí obsahovať nasledovné dokumenty:
- Návrh na plnenie kritérií podľa prílohy č. 3 tejto výzvy – dokument podpisujú osoby
oprávnené konať v mene uchádzača,
- Doklady a dokumenty vyžadované na preukázanie splnenia požiadaviek na
predmet zákazky podľa prílohy č. 1 - Opis a technická špecifikácia predmetu zákazky a
Prílohy č. 2 tejto výzvy. Uchádzač predloží prospektové materiály, technické listy, alebo
iné doklady a dokumenty, prostredníctvom ktorých jednoznačne preukáže, že ním
ponúkaný tovar (vrátane doplnkovej výbavy a príslušenstva) spĺňajú verejným
obstarávateľom požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty
položiek predmetu zákazky a prostredníctvom ktorého bude môcť verejný obstarávateľ
jednoznačne posúdiť splnenie všetkých ním požadovaných minimálnych technických
vlastností, parametrov a hodnôt. Prospektový materiál, technické listy, alebo iné doklady
a dokumenty predkladané podľa tohto bodu výzvy musia byť predložené v slovenskom
alebo českom jazyku.
- Návrh Kúpnej zmluvy podľa prílohy č. 2 tejto výzvy - dokument podpisujú osoby
oprávnené konať v mene uchádzača,
- Doklady na preukázanie podmienok účasti uvedených v bode 8. tejto výzvy.

11)

Označenie obalu ponuky:
Uchádzač vloží ponuku podľa bodu 10. 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 „Obnova vozového parku – elektromobily 2ks - neotvárať“
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12)

Lehota a miesto na predloženie ponuky:
Lehota na predloženie ponuky do:

30.11.2021 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 7:30-12:00 hod 13:00-15:30 hod, Utorok 7:30-12:00 hod 13:00-15:30 hod, Streda
7:30-12:00 hod 13:00-16:30 hod, Štvrtok 7:30-12:00 hod 13:00-15:30 hod, Piatok 7:3012:00 hod 13:00-14:30 hod.
Pri doručovaní ponúk je rozhodujúci, pre posúdenie lehoty predloženia ponuky, dátum a čas
doručenia verejnému obstarávateľovi.
Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe
zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný
obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.
13)

Lehota viazanosti ponúk: do 31.03.2022

14)

Otváranie a vyhodnocovanie ponúk:
Otváranie a vyhodnocovanie ponúk je neverejný akt. 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 oznámený uchádzačom formou elektronickej
komunikácie.

15)
15.1

Kritéria na vyhodnotenie ponúk:
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je jedno kritérium: najnižšia Celková zmluvná cena za
predmet zákazky v EUR s DPH za dodanie predmetu zákazky podľa požiadaviek
uvedených v tejto výzve, uvedená v ponuke uchádzača ako „Návrh na plnenie kritéria“.
Verejný obstarávateľ zostaví poradie ponúk predložených uchádzačmi podľa hodnoty
navrhovanej Celkovej zmluvnej ceny za predmet zákazky – kritéria na vyhodnotenie ponúk,
od najnižšej (s DPH) po najvyššiu ponúkanú cenu.
Ponuka s najnižšou Celkovou zmluvnou cenou za predmet zákazky s DPH bude úspešná
a umiestnená na 1. mieste, ostatné ponuky budú zoradené zostupným poradím na základe
predloženej cenovej ponuky.
Verejný obstarávateľ u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí úspešnosti
na základe vyhodnotenia kritéria - najnižšej celkovej zmluvnej ceny za predmet zákazky
s DPH, vyhodnotí splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky. V prípade
ak dôjde k vylúčeniu uchádzača, vyhodnotí následne splnenie podmienok účasti
a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom
mieste v novo zostavenom poradí.

15.2

15.3

15.4

16)

Typ zmluvy / objednávky, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:
Výsledkom verejného obstarávania bude uzatvorenie Kúpnej zmluvy podľa § 409 a nasl.
Obchodného zákonníka.

17)
17.1

Doplňujúce informácie:
Dodávateľ musí byť autorizovaným predajcom danej značky, poskytujúci autorizovaný
záručný aj pozáručný servis.
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17.2

17.3

17.4
17.5

17.6

17.7

18)

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.
Všetkým uchádzačom, ktorí predložia ponuku, ktorá bude vyhodnocovaná, bude zaslané
oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk elektronickou formou komunikácie – e-mailom.
Výsledkom verejného obstarávania bude uzavretie kúpnej zmluvy. Úspešný uchádzač
predloží podpísaný návrh Kúpnej zmluvy verejnému obstarávateľovi a poskytne súčinnosť
vedúcu k podpisu zmluvy. Verejný obstarávateľ následne uzavrie Kúpnu zmluvu
s úspešným uchádzačom v lehote viazanosti ponúk. V prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi
od svojej ponuky, alebo neuzavrie Kúpnu zmluvu do 10 dní na základe výzvy verejného
obstarávateľa, verejný obstarávateľ môže uzavrieť Kúpnu zmluvu s uchádzačom, ktorý
skončil na druhom alebo treťom mieste v poradí.
Predmet
zmluvy
úspešný
uchádzač/predávajúci
dodá
verejnému
obstarávateľovi/kupujúcemu tak, aby bol tento nový, plne funkčný, vyhovujúci slovenským
technickým normám, bude v súlade so zákonom č. 106/2018 o prevádzke vozidiel v cestnej
premávke a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a vyhláškami,
nepoužívané a neopravované osobné motorové vozidlá – 2 ks elektromobilov v súlade so
špecifikáciou opísanou v Prílohe č. 1 tejto výzvy, bez vád, poškodenia alebo iného
opotrebenia.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo:
- zrušiť použitý postup zadávania zákazky podľa § 117 ZVO v prípade, že sa zmenia
okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, pričom následne nebude
uzatvorená zmluva na plnenie predmetu zákazky,
- nevybrať ani jednu cenovú ponuku v prípade, ak cenové ponuky budú obsahovať
návrh ceny za predmet zákazky vyšší ako je predpokladaná hodnota zákazky uvedená
v tejto výzve, alebo ak cenové ponuky uchádzačov nebudú zodpovedať požiadavkám
verejného obstarávateľa na predmet zákazky.
Počet príloh celkom - 3:
Príloha č. 1 - Opis a technická špecifikácia predmetu zákazky
Príloha č. 2 – návrh Kúpnej zmluvy
Príloha č. 3 – Návrh na plnenie kritérií

V Košiciach, dňa 23.11.2021

Ing. Renáta Rumanová, v. r.
referent pre verejné obstarávanie
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