Domov dôchodcov
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY (PRIESKUM TRHU)
zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon)
Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Úradný názov a sídlo: Domov dôchodcov, Pažítková 2, 821 01 Bratislava
Zastúpený: PhDr. Eva Samolejová
IČO: 00 226 840
Kontaktná osoba: Henrieta Hodáková
Telefón: 02/433 90 45 kl. 108
e-mail: henrieta.hodakova@ddpazitkova.sk
Názov predmetu zákazky: Nákup nového 7 miestneho osobného automobilu
Druh zákazky: tovary
Spoločný slovník obstarávania (CPV): 34114300-2 Vozidlá pre sociálnu starostlivosť
Hlavné miesto poskytovania predmetu zákazky: Domov dôchodcov, Pažítková 2, 82101 Bratislava
Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je dodávka nového, nepoužívaného 7 miestneho osobného automobilu určeného
na prepravu klientov Domova dôchodcov, Pažítková 2, Bratislava na pozemných komunikáciách.
Minimálne technické požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky:
Názov položky
Technická špecifikácia
Verzia automobilu
combi, Van
Počet miest na sedenie
7
Maximálny výkon
min. 85 kW
Objem valcov
min. 1300 cm3
Priemerná spotreba v meste
max. 10 l/100 km
Priemerná spotreba mimo mesta
max. 6 l/100 km
Druh paliva
benzín
Prevodovka
manuálna
Počet stupňov prevodovky
min. 5
Emisná norma
EURO 6
Požiadavky na výbavu
ABS
Airbag vodiča a spolujazdca (spolujazdca s možnosťou deaktivácie), bočné airbagy vpredu
Trojbodové bezpečnostné pásy na všetkých sedadlách
asistent pre rozjazd do kopca
ESC (elekt. stabilizačný systém)
Centrálne uzamykanie s diaľkovým ovládaním
Kontrola tlaku v pneumatikách
Zadné opierky hlavy
Rádio s MP3
Výškovo a osovo nastaviteľný volant
Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča
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Posilňovač riadenia
Manuálna klimatizácia
Hmlové svetlomety
Elektricky ovládateľné predné okná
Vozidlo musí vyhovieť všetkým technickým požiadavkám pre premávku na pozemných komunikáciách.
Súčasťou dodávky tovaru bude: a) Platný technický preukaz pre premávku na pozemných
komunikáciách v Slovenskej republike; b) Návod na obsluhu a údržbu automobilu v slovenskom jazyku;
c) Servisná knižka.
Súčasťou dodávky musí byť aj výbava pre cestné motorové vozidlá.
Dodávateľ sa zaväzuje dodať nové nepoužívané vozidlo. Požadujeme dodanie automobilu v uvedenej
technickej špecifikácií, resp. ekvivalent s kvalitatívne rovnakými alebo lepšími technickými
parametrami a s požadovanou výbavou. Všetky doplnky a výbava musí byť originál.
V prípade, že vymedzenie predmetu zákazky, jeho opis alebo technické špecifikácie odkazujú na
konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo
výroby, verejný obstarávateľ umožňuje ekvivalentné špecifikácie s technickými parametrami
rovnakými alebo vyššími/lepšími ako je uvedené vyššie v tejto výzve na predkladanie ponúk v popise
technických požiadaviek
Obhliadka miesta uskutočnenia predmetu zákazky:
Neuskutoční sa.
Lehota na poskytovanie predmetu zákazky: najneskôr do 31.12.2017
Predkladanie ponuky:
Záujemca/uchádzač musí predložiť svoju ponuku v rámci tohto prieskumu trhu na celý predmet
zákazky.
Lehota na predkladanie ponúk: 20.11.2017
Ponuky musia byť doručené (poštou/osobne/mailom) na vyššie uvedenú adresu: Domov dôchodcov,
Pažítková 2, 821 01 Bratislava v lehote na predkladanie ponúk.
Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:
- Uchádzač musí byť oprávnený dodávať predmet zákazky, čo si verejný obstarávateľ overí
v obchodnom registri po predložení ponuky uchádzača
Kritérium na vyhodnotenie ponúk: najnižšia celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH
Typ zmluvy: Objednávka/zmluva na dodávku tovaru
Ďalšie informácie:
Ponuky sa musia predkladať v slovenskom jazyku.
Obsah ponuky:
✓Ocenená ponuka uchádzača súlade s opisom predmetu zákazky uvedeným v tejto výzve
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom v EUR. Na skutočnosť, že nie je
platcom DPH, upozorní vo svojej ponuke.
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Na tento predmet zákazky je určený maximálny finančný limit vo výške 14 500,00 EUR bez DPH.
Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky:
Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:
- nebude predložená ani jedna ponuka,
- ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve na
predkladanie ponúk,
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásil tento prieskum trhu,
- ak sa v priebehu prieskumu trhu vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno
od verejného obstarávateľa požadovať, aby v predmetnom prieskume trhu pokračoval.
Náklady na ponuku predloženú v rámci tohto prieskumu trhu:
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky v rámci tohto prieskumu trhu
znáša záujemca/uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na
výsledok tohto prieskumu trhu.
Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že z predmetného prieskumu trhu nevyplýva verejnému
obstarávateľovi záväzok s Vami uzavrieť zmluvu/ vystaviť objednávku.

V Bratislave, 14.11.2017

...........................................................
PhDr. Eva Samolejová, v.r.
riaditeľka

