VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
na zákazku s nízkou hodnotou
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

Identifikačné údaje
1. Verejný obstarávateľ:
Názov: Mestská časť Bratislava-Vrakuňa
Sídlo: Šíravská ul. 7
PSČ: 821 07
Mesto/obec: Bratislava
IČO: 00 603 295
Mesto/obec: Bratislava
Štát: Slovenská republika
Organizačná zložka: VPS
Kontaktná osoba: Ing. Ján Lalík
Telefón: 02/45 24 55 65
Fax: 02/45 25 79 84
E-mail: jan.lalik@vrakuna.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.vrakuna.sk/
Predmet zákazky
2. Názov zákazky: Nákladné vozidlo na vývoz a zber odpadu
3. Druh zákazky: Tovary
4. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 34134200-7, 60000000-8
5. Miesto dodania: Mestská časť Bratislava-Vrakuňa, Šíravská 7, 821 07 Bratislava
6.Stručný opis zákazky: Verejný obstarávateľ vyhlasuje zákazku s nízkou
hodnotou, predmetom ktorej je dodanie nákladného vozidla so sklápačom dlhým
a nadstavbou o objeme 4,8 m3 s majákom na odvoz odpadu zo smetných košov,
používané najviac 36 mesiacov od dátumu prevej registrácie vozidla s počtom
najazdených km max 20 000 alebo nové vozidlo.
Podrobný opis predmetu zákazky tvorí prílohu č. 1 k tejto výzve.
Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky v požadovanom
rozsahu, obsahu a kvalite a za podmienok uvedených v tejto výzve aj jej prílohách.
Nie je prípustné rozdelenie predmetu zákazky. Ponuky dané len na časť zákazky,
obstarávateľ nezaradí do vyhodnotenia.

Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné
riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň
hľadieť, akoby nebolo predložené.
7. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: Do 19 000,00 EUR
V prípade, ak ponuková cena uchádzača vrátane DPH bude vyššia ako
predpokladaná hodnota zákazky určená verejným obstarávateľom s DPH, môže
verejný obstarávateľ považovať takúto ponuku za neprijateľnú a má právo neprijať ju.
8. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky: Nie
Výsledok verejného obstarávania
9. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená: Kúpna zmluva
10. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania: Do 30.09.2016
11. Obchodné a platobné podmienky: Predmet zákazky bude financovaný
z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa formou bezhotovostného
platobného styku. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenie
objednávateľovi. Verejný obstarávateľ zálohu neposkytuje.
Požadované obchodné a platobné podmienky sú
podmienkach, ktoré tvoria prílohu č. 2 k tejto výzve.

vymedzené

v obchodných

Kritéria na vyhodnotenie ponúk
12. Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude:
Najnižšia cena celkom za celý predmet obstarávania
Podmienky účasti uchádzačov
13. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie týchto dokladov/dokumentov:
Uchádzač predloží v ponuke doklad o oprávnení dodávať tovar, ktorý zodpovedá
predmetu zákazky (originál alebo overená fotokópia výpisu z príslušného registra).
V prípade, ak by uchádzač nepredložil doklad o oprávnení dodávať tovar, ktorý
zodpovedá predmetu zákazky (originál alebo overenú fotokópiu), bude zo zákazky
vylúčený.
Predloženie ponuky
14. Požadovaný spôsob určenia ceny v cenovej ponuke:
Uchádzač stanoví cenu celkom za celý predmet obstarávania v súlade s prílohou č.
2 tejto výzvy „Návrh na plnenie kritérií“.
Uchádzač navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:
- navrhovaná zmluvná cena bez DPH,

- výška DPH (ak nie je platcom DPH uvedie 0,-€ DPH) a upozorní na túto skutočnosť,
- navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.
Navrhovaná zmluvná cena predmetu zákazky musí byť stanovená podľa § 3 zákona
NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.
V navrhovanej zmluvnej cene za riadnu realizáciu predmetu zákazky budú zahrnuté
všetky náklady uchádzača súvisiace s kúpou a dodaním predmetu zákazky do
miesta dodania.
Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena musí byť vyjadrená v eurách. Navrhovanú
cenu je potrebné určiť najviac na 2 desatinné miesta.
15. Návrh zmluvy
Návrh zmluvy bude zohľadňovať tieto súťažné podmienky – výzvu. Návrh zmluvy
tvorí prílohu č. 3 k tejto výzve. Na tomto obsahu návrhu zmluvy verejný obstarávateľ
trvá a považuje návrh za nemenný a záväzný. Do návrhu zmluvy doplní uchádzač
svoje identifikačné údaje a cenu za predmet zákazky a podpíše ho oprávnená osoba
uchádzača.
16. Obsah ponuky uchádzača:
1. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzača uvedené v bode 13.
2. Vyplnený návrh na plnenie kritérií podľa bodu 14. v súlade č. 2 k výzve
3. Podpísaný návrh zmluvy oprávneným zástupcom (zástupcami) uchádzača podľa
bodu 14. v súlade s prílohou č. 3 k výzve
4. Vyhlásenie uchádzača v súlade s prílohou č. 4 k výzve.
5. Špecifikácia predmetu zákazky v súlade s opisom predmetu zákazky (príloha č. 1)
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.
Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené
v slovenskom jazyku alebo českom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený
v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka;
to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak
sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.
17. Lehota na predkladanie ponúk: 5.9.2016 do 10:00
18. Požadované označenie ponuky: Uchádzač predloží ponuku v uzatvorenej
obálke označenej slovami VEREJNÉ OBSTARÁVANIE-NEOTVÁRAŤ a heslom
„Nákladné vozidlo na vývoz a zber odpadu“

19. Miesto a spôsob doručenia ponuky: Ponuky je potrebné doručiť verejnému
obstarávateľovi osobne alebo poštou, prípadne kuriérom pred uplynutím lehoty na
predkladanie ponúk na adresu:
Podateľňa
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
Šíravská 7
821 07 Bratislava
V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom pošty, iného doručovateľa
alebo osobne, je rozhodujúci termín (t. z. hodina a deň) doručenia ponuky verejnému
obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ nenesie zodpovednosť za oneskorené
doručenie ponuky (napr. poštou, kuriérom a pod.). T. z. v momente uplynutia lehoty
na predkladanie ponúk musí byť ponuka skutočne doručená verejnému
obstarávateľovi (nestačí odovzdanie na prepravu a pod.). Ponuky doručené po
uplynutí tejto lehoty nebudú zahrnuté do súťaže a nebudú teda vyhodnocované.
Ponuky doručené po lehote na predkladanie ponúk budú uchádzačom vrátené
neotvorené.
20. Lehota viazanosti ponuky je do: 30.09.2016
Podmienky vyhodnotenia ponúk
21. Termín otvárania ponúk: 5..09.2016 o 10:30
Vyhodnotenie ponúk bude neverejné.
Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného
obstarávateľa na predmet zákazky a vylúči ponuky, ktoré nespĺňajú požiadavky na
predmet zákazky uvedené v tejto výzve.
Úspešnou ponukou sa stane ponuka uchádzača, ktorého ponuka splní podmienky
určené verejným obstarávateľom, náležitosti ponuky a bude mať najnižšiu cenu
celkom za celý predmet obstarávania.
Všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote predkladania ponúk, bude
zaslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk.
V prípade, ak úspešných uchádzač odstúpi od svojej ponuky, verejný obstarávateľ
opätovne vyhodnotí ponuky ostatných uchádzačov a môže uzavrieť zmluvu
s uchádzačom, ktorý skončil druhý alebo tretí v poradí.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku aj v prípade, keď sa
zmenia okolnosti, za ktorých sa výzva vyhlásila, ak všetky ponuky prekročia výšku
finančných prostriedkov, ktoré má verejný obstarávateľ na tento účel vyčlenené.

22. Ďalšie informácie
V prípade potreby verejný obstarávateľ môže vysvetliť a ak to bude nevyhnutné aj
doplniť informácie uvedené vo výzve.
Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.
23. Dôvody pre zrušenie použitého postupu verejného obstarávania: Verejný
obstarávateľ môže zrušiť použitý postup verejného obstarávania z nasledovných
dôvodov:
a) nebude predložená ani jedna ponuka,
b) ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,
c) ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným minimálnym
požiadavkám v tejto výzve
d) všetky ponuky prekročia výšku finančných prostriedkov, ktoré má verejný
obstarávateľ na tento účel vyčlenené
e) zmenia sa okolnosti, za ktorých sa toto verejné obstarávanie vyhlásilo
24. Dátum zverejnenia výzvy na webovom sídle verejného obstarávateľa:
25.08.2016

V Bratislave, dňa 25.08.2016

JUDr. Ing. Martin Kuruc, v.r.
starosta

Príloha č. 1
PODROBNÝ OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
„Nákladné vozidlo na vývoz a zber odpadu“

Funkčná špecifikácia:
Predmetom zákazky je dodanie nákladného vozidla so
sklápačom dlhým
3
a nadstavbou o objeme 4,8 m s majákom na odvoz odpadu zo smetných košov.
Používané najviac 36 mesiacov od dátumu prevej registrácie vozidla s počtom
najazdených km max 20 000 alebo nové vozidlo.
Podrobná špecifikácia:
Druh: Nákladné vozidlo
Karoséria (počet miest na sedenie): 2 miestna
Nosnosť: 1 100 kg (+ /- 10 %)
Typ motora: diesel
Výkon motora: max. 45 kW
Farba: oranžová alebo biela
Rozmery korby: min. 1 500 x 2 800 mm
Nadstavba: o objeme 4,8 m3 s majákom na odvoz odpadu zo smetných košov

Príloha č. 2
Návrh na plnenie kritérií na predmet zákazky: „Nákladné vozidlo na vývoz a zber
odpadu“
Názov uchádzača/označenie skupiny:
Adresa uchádzača:
IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Zapísaný v
Štatutárni zástupcovia podľa dokladu o oprávnení podnikať:
Telefón:
e-mail:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

P.č.

Názov kritéria

Merná
jednotka

Návrh uchádzača

Váha

Cena bez DPH:

1.

Cena celkom za celý
predmet obstarávania

EUR

DPH 20%:

100%
Cena s DPH:

V ..........................................., dňa ............................

.............................................................
podpis a pečiatka uchádzača,
resp.osoby oprávnenej konať za
uchádzača

KÚPNA ZMLUVA
(Návrh)
uzavretá v zmysle § 409 a nasledujúce Obchodného zákonníka a v súlade so zákonom č.
25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov

Kupujúci:

Mestská časť Bratislava – Vrakuňa
Sídlo: Šíravská 7, 821 02 Bratislava
Zastúpená: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta
IČO: 00603295
DIČ: 2020840118
Bankové spojenie: VÚB, a.s., Bratislava
IBAN: SK30 0200 0000 0000 0442 4 062
(ďalej len „kupujúci“)
a
Predávajúci:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
Zapísaná v OR SR: ........................................................... oddiel ........., vložka č
................
(ďalej len „predávajúci“)

Úvodné ustanovenia
Táto kúpna zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 117
zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Kupujúci na
obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – výzva na
predkladanie ponúk na zákazku s nízkou hodnotou, zverejnenej na webovom sídle
verejného obstarávateľa dňa 22.08.2016, predmetom ktorej je dodanie nákladného vozidla
so sklápačom dlhým a nadstavbou o objeme 4,8 m3 s majákom na odvoz odpadu zo

smetných košov. Predávajúci je úspešným uchádzačom v procese verejného obstarávania
na predmet zákazky.
Článok I.
Predmet kúpy
1.
2.
3.

4.

Predmetom tejto zmluvy je predaj a kúpa 1 ks vozidla v rozsahu a obsahu podľa víťaznej
ponuky, bližšie špecifikovaného v prílohe tejto zmluvy (ďalej len „predmet kúpy“).
Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet kúpy do sídla kupujúceho
uvedeného v záhlaví tejto zmluvy a to do 30.09.2016.
Predávajúci je povinný odovzdať kupujúcemu najneskôr v deň odovzdania predmetu
kúpy všetky doklady, ktoré sú nevyhnutné k riadnemu užívaniu predmetu kúpy. Riadnym
prevzatím predmetu zmluvy sa rozumie kompletná dodávka predmetu kúpy do sídla
kupujúceho.
O odovzdaní a prevzatí predmetu kúpy spíšu zmluvné strany prostredníctvom svojich
oprávnených zástupcov protokol o odovzdaní a prevzatí (dodací list), v ktorom kupujúci
odsúhlasí, že predmet kúpy preberá, preberá s námietkami, alebo nepreberá.

Článok II.
Kúpna cena
1.
2.

3.

Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za riadnu a kompletnú dodávku predmetu kúpy sumu vo
výške: ........................... EUR (slovom .........................................................).
Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci uhradí celú kúpnu cenu predávajúcemu na
základe faktúry predávajúceho doručenej kupujúcemu do jeho sídla a to v lehote jej
splatnosti, ktorá je 30 dní po obdržaní faktúry. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry je
protokol uvedený v článku I ods. 4 tejto zmluvy a riadne prevzatie predmetu kúpy
kupujúcim bez akýchkoľvek vád podľa tejto zmluvy. Kúpnu cenu uhradí kupujúci
predávajúcemu na bankový účet predávajúceho uvedený v hlavičke tejto zmluvy.
Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa platných právnych
predpisov v čase zdaniteľného plnenia. Pokiaľ faktúra nebude obsahovať stanovené
náležitosti je kupujúci oprávnený ju vrátiť predávajúcemu na opravu resp. doplnenie.
V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti faktúry
začne plynúť dňom doručenia opravenej resp. doplnenej faktúry kupujúcemu.

Článok III.
Nadobudnutie vlastníckeho práva k tovaru
1.

Predávajúci je povinný dodať predmet kúpy do sídla kupujúceho uvedeného v záhlaví
tejto zmluvy.

2.
3.

Predmet kúpy sa považuje za odovzdaný jeho riadnym protokolárnym prevzatím
kupujúcim podľa ods. 1 tohto článku zmluvy.
Dňom riadneho prevzatia predmetu zmluvy vrátane nevyhnutných príslušných dokladov,
t.j. bez akýchkoľvek vád, kupujúci nadobudne k predmetu kúpy vlastnícke právo. Týmto
okamihom prechádza na kupujúceho i nebezpečenstvo škody na predmete kúpy.

Článok IV
Záručná doba a zodpovednosť za vady
1. Predávajúci poskytuje kupujúcemu na predmet kúpy, v prípade nového vozidla záručnú
dobu 24 mesiacov a v prípade jazdeného vozidla 6 mesiacov na samotné vozidlo a 24
mesiacov na nadstavbu. Záručná doba vo všetkých prípadoch začína plynúť dňom
podpísania odovzdávacieho a preberacieho protokolu riadne dodaného predmetu kúpy
podľa tejto zmluvy kupujúcim.
2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predmet kúpy v čase jeho prevzatia kupujúcim
a/alebo ktoré sa vyskytnú v čase plynutia záručnej doby.
3. V prípade vady predmetu kúpy počas plynutia záručnej doby je predávajúci povinný začať
s odstraňovaním vady do 24 hodín odo dňa obdržania písomného oznámenia zo strany
kupujúceho a v lehote vzájomne dohodnutej takúto vadu odstrániť na svoje náklady.
V opačnom prípade má kupujúci právo odstrániť vadu prostredníctvom tretej osoby na
náklady predávajúceho a to bez prerušenia plynutia záručnej lehoty.
4. Všetky vady predmetu kúpy uplatní kupujúci u predávajúceho formou písomného
oznámenia i s popisom vady ako sa táto prejavuje. Oznámenie je kupujúci povinný odoslať
mailom, resp. písomne na adresu predávajúceho uvedenú v záhlaví tejto zmluvy.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva zaniká:
a) Písomnou dohodou zmluvných strán,
b) Odstúpením od zmluvy zo strany kupujúceho v prípade podstatného porušenia zmluvy
predávajúcim , pričom podstatným porušením sa rozumie hlavne vada predmetu kúpy,
ktorá kupujúcemu neumožňuje riadne užívanie, ku ktorému bol predmet kúpy určený.
Článok IV
Záverečné ustanovenia
1. Pre právne pomery neupravené touto zmluvou platia príslušné ustanovenia obchodného
zákonníka Slovenskej republiky.
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.
3. Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri obdrží kupujúci a dva
predávajúci.
4. Prílohu tejto zmluvy tvorí presná špecifikácia predmetu kúpy.

5. Zmeny tejto zmluvy je možné vykonať iba na základe vzájomnej dohody a to písomnou
formou – dodatkom podpísaným oprávnenými zástupcami štatutárnych orgánov oboch
zmluvných strán.
6. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzavreli na základe ich slobodnej vôle, zmluva
nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvu si prečítali, jej
obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpísali.

V ………………., dňa:

V ………………., dňa:

Predávajúci:

Kupujúci:

Príloha č. 4

VYHLÁSENIA UCHÁDZAČA
uchádzač (obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača) ...........................
.................................................................................................. týmto vyhlasuje, že:
je dôkladne oboznámený a súhlasí s podmienkami obstarávania „Nákladné vozidlo
na vývoz a zber odpadu“, ktoré sú určené vo výzve na predloženie ponuky, jej
prílohách a v iných dokumentoch poskytnutých obstarávateľom v lehote na
predkladanie ponúk;
všetky vyhlásenia, potvrdenia, doklady, dokumenty a údaje uvedené v ponuke sú
pravdivé a úplné;
jeho zakladateľom, členom alebo spoločníkom nie je politická strana alebo politické
hnutie;
predkladá iba jednu ponuku a nie je osobou, ktorej technické alebo odborné
kapacity by použil iný uchádzač na preukázanie svojej odbornej alebo technickej
spôsobilosti v tomto obstarávaní;

nie je členom skupiny dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač predkladá ponuku.

v ................................................. dňa ................................

..................................................
podpis uchádzača

