Výzva na predkladanie ponúk
zadávanie civilnej zákazky 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 (ďalej len“ ZOV“).
.

I. Identifikácia verejného obstarávateľa
Štátne divadlo Košice
Hlavná 58, 042 77 Košice
31299512
Mgr. art. Andrej Šoth, ArtD., generálny riaditeľ
Ing. Ivan Král, riaditeľ útvaru technickej
prevádzky
Telefón:
+421 907 956 354
e-mail:
ivan.kral@sdke.sk
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Darina Čížková
e-mail:
darina.cizkova@sdke.sk
Adresa hlavnej stránky verejného
Obstarávateľa ( URL):
www.sdke.sk
Názov:
Sídlo:
IČO:
Zastúpený :
Kontaktná osoba:

II. Názov predmetu zákazky

„ Nákladné motorové vozidlo so skriňovou nadstavbou “
III. Predpokladaná hodnota zákazky a CPV kód
Predpokladaná hodnota zákazky: 69 900,00 EUR bez DPH
Kód CPV:

34130000-7 Motorové vozidlá na prepravu tovaru, 50117300-1 – Úprava
vozidiel , 60000000-8 Dopravné služby

IV. Druh zákazky
Tovar, Služby

V. Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je dodanie 1 ks nového nákladného motorového vozidla kategórie
N2 so skriňovou nadstavbou určeného na prepravu osôb a prepravu ( sťahovanie ) prvkov
scénických dekorácií a ostatných materiálov nevyhnutných na zabezpečenie činnosti
divadla a prevoz výprav pri uskutočňovaných zájazdoch súborov divadla.
Podvozok motorového vozidla s dvojkabínou, v ktorej je možné prepravovať min. 7 osôb.
Pevná skriňová nadstavba bez nárokov na zvláštny tepelný režim, s nízkou hmotnosťou,
pre čo najlepšiu využiteľnosť užitočnej hmotnosti vozidla, určená prevažne na prepravu
scénických dekorácií rôznych tvarov a rozmerov.

Súčasťou dodávky vozidla je aj jeho doprava na miesto dodania, predvedenie vozidla,
odskúšanie vozidla, zaškolenie zamestnancov kupujúceho – riadenie, obsluha a užívanie
vozidla,
odovzdanie dokladov (v slovenskom jazyku), ktoré sú potrebné na užívanie
vozidla technická dokumentácia, návod na obsluhu a údržbu vozidla, záručná knižka ,
servisná knižka, doklad o certifikácii platný na území SR a pod.
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 3 , Technické špecifikácie sú
uvedené v Prílohe č. 4 – tabuľka.

VI. Rozdelenie predmetu zákazky, variantné riešenie, ekvivalent
Predmet zákazky sa nečlení na časti. Ponuku musí uchádzač predložiť na celý predmet
zákazky tak, ako je uvedený v ods. V tejto výzvy.
Verejný obstarávateľ nepripúšťa predloženie ponuky len na niektorú položku alebo časť
rozsahu predmetu zákazky požadovaného verejným obstarávateľom. Ponuka predložená
len na niektorú položku alebo časť predmetu zákazky bude z verejného obstarávania
vylúčená.
Verejný obstarávateľ neumožňuje predložiť variantné riešenie.
VII. Miesto a lehota dodania
Miestom dodania predmetu zákazky sú priestory kupujúceho na Južnej triede č. 60
v Košiciach – areál Dielní a skladov ŠDKE.
Lehota dodania predmetu zákazky je stanovená na 20 týždňov odo dňa nadobudnutia
účinnosti kúpnej zmluvy.

VIII. Typ zmluva/objednávka a zdroj finančných prostriedkov
Výsledkom verejného obstarávania bude kúpna zmluva na dodanie predmetu zákazky
Úspešný uchádzač predloží kúpnu zmluvu na predmet zákazky.
Cena za predmet zákazky bude uhradená na základe doručenej faktúry. Podkladom pre
vyhotovenie faktúry bude odovzdávací a preberací protokol podpísaný zodpovednými
osobami kupujúceho a predávajúceho o odovzdaní a prevzatí predmetu zákazky
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových zdrojov verejného obstarávateľa.
Splatnosť faktúry je do 30
dní od jej preukázateľného doručenia verejnému
obstarávateľovi. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa zákona č.
222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu .
Podmienky financovania a platobné dojednania sú špecifikované a určené v návrhu
kúpnej zmluvy .
Verejný obstarávateľ požaduje záruku min. 36 mesiacov na celé vozidlo, bez obmedzenia
najazdených kilometrov.
Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok je uvedené v návrhu Kúpnej zmluvy, ktorá
tvorí prílohu tejto výzvy.

IX. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH.
Hodnotiť sa bude suma uvedená v Prílohe č.1 Návrh na plnenie kritérií, riadok Celková
cena za predmet zákazky v EUR s DPH.
X. Podmienky účasti
Uchádzač splní podmienky osobného postavenia predložením:
a) podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní uchádzač spolu s ponukou
predloží doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
Doklad nepredkladá uchádzač, ktorý je zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov
na ÚVO, túto informáciu uvedie v ponuke. Verejný obstarávateľ si túto skutočnosť overí
v Zozname hospodárskych subjektov . Verejný obstarávateľ uzná rovnocenné doklady
vydané príslušným orgánom iného členského štátu.
b) podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO uchádzač predloží spolu s ponukou čestné
vyhlásenie, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený
konečným rozhodnutí v Slovenskej republike alebo v štátne sídla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu. V prípade, že uchádzač je ku dňu predkladania
ponúk vedený v Registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní na stránke
ÚVO, bude z verejného obstarávania vylúčený.
(uvedené čestné vyhlásenie sa nachádza v Prílohe č. 2 )
Vylúčenie uchádzača z verejného obstarávania
Verejný obstarávateľ podľa § 40 ods. 6 písm. a) vylúči z verejného obstarávania
uchádzača, ktorý nesplnil podmienky účasti podľa bodu X písm. a) a písm. b) .
Podľa § 40 ods. 6 písm. f) vylúči uchádzača u ktorého konflikt záujmov podľa § 23
nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami.
Verejný obstarávateľ umožňuje predložiť dokumenty ako fotokópie, v prípade elektronicky
predloženej ponuky ako podpísané scany. Originály alebo úradne osvedčené fotokópie
originálov predloží len úspešný uchádzač .

XI. Požiadavky verejného obstarávateľa
Uchádzač vo svojej ponuke predloží Prílohu č. 4 Tabuľku - Technická špecifikácia
predmetu zákazky, kde vyznačí či ponúkané motorové vozidlo spĺňa požadované
technické špecifikácie
tak, aby verejný obstarávateľ mohol vyhodnotiť splnenie
technických požiadaviek predmetu zákazky. Zároveň uchádzač predloží fotografie alebo
grafické znázornenie ponúkaného predmetu zákazky.
Uchádzač uvedie typové
označenie vozidla a výrobcu,

XII. Lehota na predkladanie ponúk a spôsob doručenia
Uchádzač doručí ponuku v elektronickej podobe e-mailom na adresu:
darina.cizkova@sdke.sk
Predmet e-mailu: „ Nákladné vozidlo “
Prílohy: doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa bodu X tejto výzvy,
požadované doklady podľa bodu XIII tejto výzvy 1-6 , vyhotovené a podpísané
uchádzačom - prílohy doručené ako scan.
Úspešný uchádzač doručí ponuku následne aj v listinnej podobe v origináloch
alebo úradne osvedčených fotokópiách originálov, v neprehľadnej obálke poštou
alebo osobne do podateľne na adresu : Štátne divadlo Košice, Hlavná 58, 042 77 Košice,
podateľňa.
Obálku uchádzač označí adresou verejného obstarávateľa,
a heslom

adresou

uchádzača

„ Nákladné vozidlo“ – neotvárať!

Lehota na predkladanie ponúk je do 06.07.2020 do 10:00 hod
XIII. Obsah ponuky
Uchádzač predkladá ponuku v slovenskom jazyku. Ak sú doklady alebo dokumenty
v ponuke vyhotovené v cudzom jazyku, uchádzač predloží úradný preklad týchto dokladov
a dokumentov do slovenského jazyka. To neplatí pre ponuky, doklady a dokumenty
vyhotovené v českom jazyku.
1. Identifikačné údaje uchádzača
2. Doklady preukazujúci splnenie podmienok účasti podľa bodu X. písm. a) a písm. b)
tejto výzvy.
3. Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritérií
4. Príloha č. 2 - Vyhlásenie uchádzača
5. Príloha č. 3 – Opis predmetu zákazky
6. Príloha č. 4 – Technická špecifikácia predmetu zákazky
7. Fotografie predmetu zákazky podľa bodu XI. tejto výzvy
8. Kúpna zmluva s doplnenými údajmi
Všetky dokumenty vyhotovené uchádzačom musia byť podpísané uchádzačom.
XIV. Spôsob určenia ceny
Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z.z.
o cenách v znení neskorších predpisov. Cena bude stanovená v mene EUR. V cene
predmetu zákazky budú zahrnuté všetky náklady súvisiace s dodaním predmetu zákazky
na miesto dodania, vrátane dopravných nákladov .
Cenu uchádzač predloží ako cenu predmetu zákazky celkom v členení podľa prílohy č.1
Cena celkom predmet zákazky bez DPH ................................... EUR
Cena celkom predmet zákazky s DPH ....................................... EUR
Ak uchádzač nie je platcom DPH, v ponuke na túto skutočnosť upozorní.

XV. Vyhodnotenie ponúk
Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky do 07.07.2020 Uchádzači budú písomne
elektronicky informovaní o výsledku vyhodnotenia ponúk. Úspešný uchádzač, že verejný
obstarávateľ jeho ponuku prijíma, neúspešní uchádzači, že neuspeli.
Verejný obstarávateľ s úspešným uchádzačom uzavrie kúpnu zmluvu.
XVI. Ďalšie informácie

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky
alebo neuzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom v prípade zmeny okolností, za
ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie a v prípade, ak cena úspešného uchádzača
prevýši predpokladanú hodnotu zákazky.
XVII. Dátum odoslania výzvy na predkladanie ponúk
V Košiciach, dňa 22.06.2020
Výzvu vypracovala: Darina Čížková,referent pre verejné obstarávanie
Prílohy tejto výzvy:
Príloha č.1

Návrh na plnenie kritérií

Príloha č.2 Vyhlásenie uchádzača
Príloha č. 3 Opis predmetu zákazky
Príloha č. 4 Technická špecifikácia predmetu zákazky
Príloha č. 5 Kúpna zmluva - návrh

