VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
na zákazku zadávanú postupom podľa § 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“) s názvom:
Nákup osobného motorového vozidla pre organizáciu DUKLA DESTINATION n.o.

1.

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVAETĽA :
Názov
: DUKLA DESTINATION n.o.
Adresa
: Sovietskych hrdinov 165, 089 01 Svidník
IČO
: 45 747 504
Štatutárny zástupca
: Mgr. Eva Hirčková, riaditeľ
Kontaktná osoba
: Mgr. Eva Hirčková
Telefón
: +421 908 635 386
Email
: hirckova@dukladestination.com

2.

PREDMET ZÁKAZY :

Predmetom prieskumu trhu je nákup Osobného motorvého vozidla - 1 ks
Spoločný slovník obstarávania (CPV) : 34110000-1 Osobné automobily

3.

STRUČNÝ POPIS PREDMETU ZÁKAZKY A POSTUP VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA :

3.1 Predmetom zákazky je kúpa a dodanie jedného nového osobného motorového vozidla vrátane príslušenstva
a výbavy pre potrebu verejného obstarávateľa podľa zadaných technických parametrov vozidla. Podrobný opis
predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 1 tejto výzvy. Predmet prieskumu trhu v celom rozsahu je opísaný
tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak je niekde v opise predmetu prieskumu trhu použitý názov
výrobcu, výrobku, alebo ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny
typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, zadávateľ umožní nahradiť takýto výrobok ekvivalentným
výrobkom ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok, ekvivalentné riešenie
bude spĺňať úžitkové a prevádzkové charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktorý je
logický celok určený. Pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky môže uchádzač predložiť aj ekvivalent
inej značky, pričom výrobky musia spĺňať všetky úžitkové a prevádzkové parametre.
3.2 Rozdelenie predmetu zákazky: Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.
3.3 Postup zadávania zákazky: zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní –
zákazka s nízkou hodnotou.
3.4 Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 1 tejto výzvy.

4.

PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY :

Predpokladná hodnota zákazky je: 33 551,78 EUR bez DPH
(slovom: tridsaťtritisíc päťstopäťdesiatjeden eur a 78 centov bez DPH)

5.

TYP ZMLUVNÉHO VZŤAHU :

5.1 Výsledkom procesu verejného obstarávania bude uzatvorenie Kúpnej zmluvy (ďalej len „zmluva“). Zmluva
bude uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a príslušných
ustanovení zákona o verejnom obstarávaní.
5.2 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do šiestich (6) mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.
5.3 Vyhotovená faktúra zo strany dodávateľa tovaru musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa
zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Platba bude realizovaná
bezhotovostným platobným príkazom.
5.4 Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok je uvedené v návrhu zmluvy (príloha č. 4 tejto výzvy).

6.

MIESTO PREDMETU ZÁKAZKY :
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DUKLA DESTINATION n.o.
Sovietskych hrdinov 165
089 01 Svidník

7.

HLAVNÉ PODMIENKY FINANCOVANIA :

7.1 Predmet zákazky je financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu
7.2 Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúr
do 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia.
7.3 Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu.

8.

PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV :

Uchádzač musí kumulatívne spĺňať nasledovné podmienky účasti :
1. podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. uchádzač musí byť oprávnený poskytovať
službu v rozsahu predmetu zákazky.
2. podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní a súčasne
3. podľa §40 ods. 6 písm f) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. neexistuje dôvod na jeho výlučenie z procesu
verejného obstarávania.
Splnenie podmienok účasti uchádzač preukazuje čestným vyhlásením, ktoré tvorí prílohu č. 3 tejto výzvy.

9.

PREDKLADANIE PONÚK :

Lehota na predloženie ponuky uplynie : 04. februára 2022 o 14:00 hod.
Ponuky je možné predložiť :
1. poštou, kuriérom, prípadne osobne na adresu verejného obstarávateľa: DUKLA DESTINATION n.o.,
Sovietskych hrdinov 165, 089 01 Svdník, Slovenská republika. Dokumenty požadujeme vložiť do uzavretej
obálky s jasným označením odosielateľa a adresáta a viditeľným označením hesla: „Súťaž – Nákup vozidla –
NEOTVÁRAŤ“ alebo
2. elektronicky e-mailom na adresu hirckova@dukladestination.com s predmetom správy „Súťaž – Nákup
vozidla“, resp. ako odpoveď na email vrátane požadovaných dokladov a dokumentov skenovaných vo formáte
.PDF, .JPEG a pod.

10.

KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK :

10.1 Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena, t. j. najnižšia cena za predmet zákazky, ktorá bude
obsahovať všetky náklady súvisiace s predmetom zákazky, vypočítaná a vyjadrená v eurách a centoch bez
DPH zaokrúhlená na dve desatinné miesta (zaokrúhľuje sa matematicky).
10.2 Vlastný návrh ceny za predmet zákazky uchádzač uvedie do dokumentu „Návrh na plnenie kritérií“ (príloha
č. 2 tejto výzvy). Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie túto skutočnosť v predmetnom dokumente.
10.3 Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní verejného obstarávateľa. Ak uchádzač nie
je platcom DPH, ním uvedená cena bude považovaná za konečnú aj v prípade, ak by sa počas plnenia predmetu
zákazky stal platiteľom DPH.
10.4 Cena za obstarávaný predmet zákazky musí byť stanovená podľa zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej
republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o
cenách.
10.5 Verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie požiadaviek na podmienky účasti, uvedené v časti Podmienky
účasti.
10.6 Verejný obstarávateľ zostaví poradie hodnotených ponúk uchádzačov podľa hodnoty navrhovanej
predpokladanej celkovej ceny za predmet zákazky, od najnižšej po najvyššiu ponúkanú cenu. Ponuka
uchádzača s najnižšou ponúknutou cenou sa umiestni na 1. mieste poradia a bude úspešnou ponukou na
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predmet zákazky. Po vyhodnotení predložených ponúk verejný obstarávateľ bezodkladne oznámi všetkým
uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk vrátane poradia uchádzačov.
Úspešnému uchádzačovi na predmet zákazky oznámi, že jeho ponuku akceptuje a vyzve ho k súčinnosti
vedúcej uzavretiu Kúpnej zmluvy.

11.

OBSAH PONUKY :

Uchádzač predkladá ponuku výlučne v mene euro. Verejný obstarávateľ požaduje, aby ponuka obsahovala
nasledovné doklady a údaje:
1. Návrh na plnenie kritérií (Príloha č. 2)
2. Čestné vyhlásenie (Príloha č. 3)
3. Návrh Kúpnej zmluvy (Prílohy č. 4)
Ponuka a ďalšie doklady musia byť v slovenskom jazyku, alebo preložené do slovenského jazyka. Ponuka musí
byť vyhotovená v písomnej/listinnej forme.

12.

PLATNOSŤ PONUKY :

Lehota viazanosti ponú je: 30.10.2022

13.

INFORMÁCIE O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK :

Otváranie ponúk je neverejné (uskutoční sa dňa 04. februára 2022 o 14:30). Po otváraní bude nasledovať
vyhodnotenie ponúk, z ktorého bude spísaná zápisnica a následne bude odoslané oznámenie o výsledku
vyhodnotenia ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku.

14.

OSTATNÉ PODMIENKY A INFORMÁCIE :

14.1 Obhliadka predmetu zákazky nie je nutná
14.2 Možnosť rozdelenia zákazky: neumožňuje sa
14.3 Variantné riešenie: neumožňuje sa
14.5 Lehota na dodanie predmetu zákazky: do 6 mesiacov od účinnosti zmluvy
14.6 Dodávateľ začne s realizáciou predmetu zmluvy až po vyzvaní zo strany objednávateľa, po schválení
procesu verejného obstarávania zo strany poskytovateľa finančného príspevku a po nadobudnutí účinnosti
zmluvy o poskytnutí finančného príspevku, s MAS Dukla.
14.7 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky tohto prieskumu trhu a prieskum trhu zrušiť.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky a neuzavrieť zmluvu so žiadnym
z uchádzačov.
14.8 Ponuky zaslané po lehote predkladania ponúk, na inú adresu, inak, v inom jazyku, alebo ak doklady nebudú
predložené podľa požiadaviek verejného obstarávateľa, alebo uchádzač nebude spĺňať podmienky účasti, alebo
nebude uchádzač spĺňať požiadavky na predmet zákazky podľa Výzvy na predloženie cenovej ponuky a Prílohy
č. 1 Opis predmetu zákazky, ponuky nebudú brané do úvahy a nebudú vyhodnocované.

PRÍLOHY:
1. Opis predmetu zákazky
2. Návrh na plnenie kritérií
3. Čestné vyhlásenie
4. Návrh kúpnej zmluvy

Vo Svidníku 24. január 2022

.........................................................
Mgr. Eva Hirčková
riaditeľ DUKLA DESTINATION n.o.
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