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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
Formulár: Formulár č. 7 podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z.
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ

I.2.
I.2.1.

VÍNO MRVA & STANKO, a.s.
IČO: 36233048
Orešianska 7/A, 917 01 Trnava
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Orešianská 7/A, 917 01 Trnava
Kontaktná osoba: Ing. Peter Stanko
Mobil: +421 903711911
Telefón: +421 335914741
Fax: +421 335546023
Email: stanko@mrvastanko.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.mrvastanko.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.mrvastanko.sk
Ďalšie informácie možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky budú doručené na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
iné - Iný verejný obstarávateľ
Iný verejný obstarávateľ (špecifikujte): Podnikateľ.
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 7 ods. 2

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.
II.1.
II.1.2.

II.1.3.

OPIS
Názov zákazky
Obstaranie špecializovaných vozidiel.
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Tovary
Hlavné miesto dodania tovarov: Orešianská 7/A, 917 01 Trnava
NUTS kód:
SK021
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky je obstaranie 2 špecializovaných nových nepoužívaných úžitkových automobilov na prepravu 3 osôb
a tovaru, vrátane technických dokladov a príslušenstva.
Technický popis:
1. automobil - 1 ks
1.1. Kategória: N1
1.2. Palivo:nafta
1.3. Objem motora:viac ako 2000 cm3
1.4. Prevodovka:6-stupňová manuálna
1.5. Výkon:minimálne 120 kW
1.6. Počet miest na sedenie:minimálne 3
1.7. Dĺžka ložného priestoru:minimálne 2,6 m
1.8. Ložný objem:minimálne 5,5 m3
1.9. Výška ložného priestoru:minimálne 1,2 m
1.10. Dĺžka vozidla:maximálne 5,1 m
1.11. Prípustné zaťaženie:minimálne 1000 kg
1.12. Objem palivovej nádrže: minimálne 70 l
1.13. Farba vozidla:červená
1.14.Interiér:látka
1.15. Výbava, bezpečnosť, funkčnosť:
1.15.1. Riadenie s posilňovačom
1.15.2. Centrálne zamykanie na diaľkové ovládanie
1.15.3. Klimatizácia
1.15.4. 16 oceľové disky kolies
1.15.5. Elektrické ovládanie predných okien
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II.1.4.

II.2.
II.2.1.

1.15.6. Vyhrievané a elektricky nastaviteľné vonkajšie spätné zrkadlá
1.15.7. Volant nastaviteľný v 2 osiach (výškovo a pozdĺžne)
1.15.8. Airbag vodiča
1.15.9. ESP, ABS, ASR
1.15.10. Rezervné koleso, zdvihák
1.15.11. Autorádio s CD prehrávačom a prehrávaním formátu mp3
1.15.12. Vyhrievané sedadlo vodiča
1.15.13. Halogénové svetlomety do hmly
1.15.14. Opierka ruky pre vodiča
1.15.15. Zadné dvojkrídlové dvere, otváranie minimálne o 180°
1.15.16. Bočné posuvné dvere vpravo
1.15.17. Chladiarenský agregát s kúrením v ložnom priestore, s obkladom stien
1.16. Záručné podmienky:
Záruka na vozidlo musí byť minimálne 36 mesiacov bez obmedzenia počtu najazdených kilometrov od dátumu prevzatia
vozidla obstarávateľom (dátum uvedený na preberacom odovzdávacom protokole).
1.17.Servis:
Súčasťou výslednej obstarávacej ceny musí byť zabezpečenie bezplatnej údržby predpísanej výrobcom vozidla a
ošetrenia vozidla (vrátane náhradných dielov a práce) po dobu minimálne 3 rokov alebo do najazdenia minimálne 150
000 km.
2. automobil - 1 ks
2.1. Kategória: N1 do 3,5 t
2.2 Palivo: Nafta
2.3. Objem motora:viac ako 2000 cm3
2.4. Prevodovka: 6-stupňová manuálna
2.5. Výkon :minimálne 120 kW
2.6. Počet miest na sedenie: minimálne 3
2.7. Dĺžka ložného priestoru: minimálne 3,2 m
2.8. Ložný objem: minimálne 9 m3
2.9. Výška ložného priestoru: minimálne 1,5 m
2.10. Dĺžka vozidla:maximálne 6 m
2.11. Šírka bočných posuvných dverí: minimálne 1,3 m
2.12. Prípustné zaťaženie: minimálne 1000 kg
2.13. Objem palivovej nádrže: minimálne 70 l
2.14. Farba vozidla:červená
2.15. Interiér: látka
2.16. Minimálna výbava:
2.16.1. Riadenie s posilňovačom
2.16.2. Centrálne zamykanie na diaľkové ovládanie
2.16.3. Poloautomatická alebo automatická klimatizácia
2.16.4. Elektrické ovládanie predných okien
2.16.5. Volant nastaviteľný v 2 osiach (výškovo a pozdĺžne)
2.16.6. Airbag vodiča
2.16.7. ESP, ABS, ASR
2.16.8. 16 oceľové disky kolies
2.16.9. Rezervné koleso
2.16.10. Autorádio so vstupom USB alebo na SD kartu (s prehrávaním mp3) a s integrovanou sadou hands-free na
telefonovanie prostredníctvom Bluetooth
2.16.11. Vyhrievané sedadlo vodiča
2.16.12. Halogénové svetlomety do hmly
2.16.13. Predné a zadné lapače nečistôt
2.16.14. Opierka ruky pre vodiča
2.16.15. Chladiarenský agregát s kúrením v ložnom priestore, s izoláciou stien
2.17.Záručné podmienky:
Záruka na vozidlo musí byť minimálne 36 mesiacov bez obmedzenia počtu najazdených kilometrov od dátumu prevzatia
vozidla obstarávateľom (dátum uvedený na preberacom odovzdávacom protokole).
2.18.Servis:
Súčasťou výslednej obstarávacej ceny musí byť zabezpečenie bezplatnej údržby predpísanej výrobcom vozidla a
ošetrenia vozidla (vrátane náhradných dielov a práce) po dobu minimálne 3 rokov alebo do najazdenia minimálne 300
000 km.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 34130000-7
Množstvo alebo rozsah zákazky
Celkové množstvo alebo rozsah
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II.2.2.
II.3.

Špecializované úžitkové automobily - 2 ks
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH
Hodnota: 75 000,0000 EUR
Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu: 2

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.
III.1.1.

Podmienky účasti
Osobné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač musí spĺňať
podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní (Zákona o
VO) a preukáže ich predložením originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií.
Zoznam podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia a spôsob ich preukazovania:
1.§ 26 ods. 1 písm. a) uchádzač ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu nebol právoplatne odsúdený za
trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z
trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo teroristickej skupiny
alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme. - Predloženie výpisu z registra trestov nie starší
ako tri mesiace
2.§ 26 ods. 1 písm. b) uchádzač ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu nebol právoplatne odsúdený za
trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním. - Predloženie výpisu z registra trestov nie starší ako tri
mesiace
3.§ 26 ods. 1 písm. c) na uchádzača nebol vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené
konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku. - Predloženie potvrdenia
príslušného súdu nie staršie ako tri mesiace.
4.§ 26 ods. 1 písm. d) uchádzač nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a
príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia. - Predloženie potvrdenia zo
Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie staršie ako tri mesiace.
5.§ 26 ods. 1 písm. e) uchádzač nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia. Predloženie potvrdenia miestne príslušného daňového úradu nie staršie ako tri mesiace.
6.§ 26 ods. 1 písm. f) uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo
vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá ponuku. - Predloženie dokladu o oprávnení dodávať
tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.
7.§ 26 ods. 1 písm. g) uchádzačovi nebolo v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných
povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať. - Uchádzač nepredkladá žiadne potvrdenie.
8.§ 26 ods. 1 písm. h) uchádzač nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou,
8.1.ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo
ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
8.2.ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo
ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je
alebo v čase, keď prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní, bola
8.2.1.spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej
štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
8.2.2.právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní, 3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo,
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní. - Predloženie čestného vyhlásenia.
9.§ 26 ods. 1 písm. i) uchádzač nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá
je alebo bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa tohto zákona, ktorá sa vymáha výkonom
rozhodnutia. - Predloženie čestného vyhlásenia.
10.§ 26 ods. 1 písm. j) - nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy
alebo odstupného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia. Predloženie čestného vyhlásenia.
Poznámka:
Ak uchádzač alebo záujemca nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov
uvedených vyššie alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov
platných v krajine jeho sídla (§ 26 ods. 4 Zákona o VO). Ak má uchádzač alebo záujemca sídlo v členskom štáte inom
ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť
vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou
podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača alebo záujemcu (§ 26 ods. 5 Zákona o VO).
Uchádzač, ktorým je skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sa týkajú osobného postavenia
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za každého člena skupiny dodávateľov osobitne.
Uchádzač zapísaný do zoznamu podnikateľov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie môže požadované doklady
nahradiť predložením platného potvrdenia alebo úradne osvedčenej kópie takého potvrdenia o jeho zapísaní do
zoznamu podnikateľov. Úrad vedie zoznam podnikateľov, ktorí preukázali spôsobilosť na uzavieranie zmlúv alebo
rámcových dohôd vo verejnom obstarávaní a ktorí o zapísanie požiadali. Podnikateľ vo verejnom obstarávaní preukazuje
splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 26 údajmi a dokladmi, zapísanými v zozname podnikateľov.
Podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa Zákona o VO v znení účinnom od 01. 07. 2013 (t. j. podnikateľ,
ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal po 30. 06. 2013 a ktorému Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej
len úrad") vydal výpis zo zoznamu podnikateľov vo forme elektronického odpisu) nie je povinný v procesoch verejného
obstarávania predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa §
26 ods. 2 zákona o VO. Podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa Zákona o VO v znení účinnom do 30. 06.
2013 (t. j. podnikateľ, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal do 30. 06. 2013 a ktorému úrad vydal
potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov v listinnej podobe) nie je povinný v procesoch verejného obstarávania
predkladať toto potvrdenie. Avšak je potrebné, aby tento podnikateľ preukázal v procesoch verejného obstarávania, že
spĺňa aj podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj podľa písm. h) Zákona o VO, ak ani tento údaj
potvrdenie neobsahuje. Splnenie týchto podmienok účasti môže podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa
Zákona o VO v znení účinnom do 30. 06. 2013 preukázať tým, že v ponuke alebo v žiadosti o účasť predloží doklady na
preukázanie splnenia týchto podmienok (§ 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj písm. h) Zákona o VO, t. j. čestné vyhlásenia
podľa § 26 ods. 2 písm. g), príp. aj písm. f) tohto zákona).
Uchádzač môže splnenie podmienky účasti preukázať čestným vyhlásením, pričom doklady preukazujúce splnenie
podmienok účasti predloží verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač po vyhodnotení ponúk v čase a spôsobom
určeným verejným obstarávateľom.

III.1.2.
III.1.3.

Splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia uchádzačov vyžaduje verejný obstarávateľ v súlade s
predmetným ustanovením Zákona o VO, ktoré musí uchádzač splniť, ak sa chce procesu verejného obstarávania
zúčastniť.
Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Nevyžaduje sa.
Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Nevyžaduje sa.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská: Nie

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.
IV.1.1.

Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba: Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska
kritérií uvedených nižšie (kritériá na vyhodnotenie ponúk je potrebné uviesť s ich relatívnou váhou alebo v zostupnom
poradí dôležitosti, ak nemožno z preukázateľných dôvodov uviesť ich relatívnu váhu)
Časť: 1
Názov: Celková cena bez DPH (v EUR)
Váha: 80

IV.1.2.
IV.2.
IV.2.1.
IV.2.2.

IV.2.3.
IV.2.4.

Časť: 2
Názov: Bezplatná údržba (v mesiacoch)
Váha: 20
Použije sa elektronická aukcia
Nie
Administratívne informácie
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ
2/2013
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 10.10.2013 12:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte: Nie
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 10.10.2013 12:00
Podmienky otvárania ponúk
Dátum a čas: 10.10.2013 15:00
Miesto : Orešianská 7/A, 917 01 Trnava
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk : Na otváraní častí ponúk označených ako "Kritéria" sú oprávnení
zúčastniť sa všetci uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a ktorých ponuka nebola vylúčená.
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Miesto a čas otvárania častí ponúk označených ako "Kritéria", oznámi verejný obstarávateľ uchádzačom, ktorých ponuky
neboli vylúčené. Na otváraní častí ponúk, označených ako Kritériá môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom
alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom, aby ho na otváraní častí
ponúk, označených ako Kritériá zastupovala.Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu
uchádzača (právnická osoba), sa preukáže na otváraní obálok s ponukami preukazom totožnosti. Splnomocnený
zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením na zastupovanie.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.

VI.2.

VI.3.

Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Áno
PRV SR 2007-2013
Ďalšie doplňujúce informácie
1.Podrobnejšie informácie sa nachádzajú v súťažných podkladoch. Podmienkou na poskytnutie súťažných podkladov je
predloženie písomnej žiadosti záujemcu o vydanie súťažných podkladov v slovenskom, alebo českom jazyku, podpísanej
oprávnenou osobou uchádzača. Pri zaslaní žiadosti o súťažné podklady e-mailom záujemca súčasne doručí predmetnú
žiadosť poštou. Žiadosť musí obsahovať identifikačné údaje záujemcu (Obchodné meno alebo názov uchádzača, sídlo
alebo miesto podnikania uchádzača), určenie kontaktnej osoby s uvedením telefonického, emailového kontaktu a
adresy. Ak je záujemcom skupina dodávateľov, je potrebné uviesť vedúceho skupiny dodávateľov oprávneného konať
za ostatných členov skupiny.
Spôsoby poskytnutia súťažných podkladov:
1.1. zaslanie poštovou zásielkou,
1.2. zaslanie elektronicky e-mailom
1.3. osobné prevzatie na adrese: Orešianská 7/A, 917 01 Trnava, Slovenská republika, v pracovných dňoch, v čase od
09:00 do 12:00 hod.. na základe telefonického dohodnutia času prevzatia u kontaktnej osoby uvedenej bode I.
Po dohode s kontaktnou osobou je možné prevziať súťažné podklady aj v inom čase, najneskôr však do lehoty uvedenej
v bode IV.2.2..
2. Dátum a čas otvárania ponúk uvedený v bode IV.2.4. tejto výzvy sa vzťahuje na otváranie ponúk a častí ponúk
označených ako "Ostatné".
3. Dôležité podmienky zmluvy:
3.1. Záruka na vozidlo musí byť minimálne 36 mesiacov bez obmedzenia počtu najazdených kilometrov od dátumu
prevzatia vozidla obstarávateľom (dátum uvedený na preberacom odovzdávacom protokole).,
3.2. Zabezpečenie bezplatnej údržby predpísanej výrobcom vozidla a ošetrenia vozidla (vrátane náhradných dielov a
práce) - bude uvedené na základe kritéria na hodnotenie ponúk, ktoré predloží víťazný uchádzač v ponuke. Táto
hodnota však nemôže byť kratšia ako 3 roky (36 mesiacov).
Dátum odoslania tejto výzvy
19.09.2013

5/5

