
Protokol o zákazke č.4397

Názov zákazky: Nákup motorového vozidla pre AUTOŠKOLU

Interné číslo zákazky: 3/2019

Zverejnená: 4.12.2019

Ukončená: 13.12.2019

Predpokladaná hodnota: 9500,00 € bez DPH

Predpokl. obdobie
realizácie: 20/12/2019

Lehota na predkladanie
ponúk: 12.12.2019 12:00

Typ aukcie: Bez elektronickej aukcie

Typ produktu: TENDERnet PROFI

Zadávateľ

Firma Stredná odborná škola dopravná

IČO / DIČ / IČDPH: 00651117 / 2020639104 / neplatca DPH

Adresa Rosinská cesta 2, 010 08 Žilina, SK

Kontaktná osoba Mgr. Mária Hubočanová, +421905 586 370, maria.hubocanova@sosdza.sk

Opis

Oblasť Doprava a dopravné zariadenia

Podoblasť Osobné automobily, náhradne diely a služby
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Opis zákazky

Parametre a požiadavky sú zadané v podkladoch, ktoré tvoria prílohu .

Ak sa v prílohe uvádzajú údaje a parametre , ktoré si vyžadujú osobitnú úpravu, je nevyhnutné, aby boli
tieto parametre dodržané, nakoľko objednávateľ nemá záujem o návrhy úprav a zmeny navrhované
uchádzačom.
O splnení podmienky ekvivalentnosti rozhoduje verejný obstarávateľ.

Verejný obstarávateľ pri zadaní zákazky postupuje vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky v
zmysle §117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli primerané
jeho kvalite a cene.

Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.
Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované. 

Predpokladaná hodnota zákazky je určená v zmysle §6 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov ako cena bez dane z pridanej hodnoty vo výške do 9500,00 eur bez
DPH.

Uchádzač je povinný do cenovej ponuky zahrnúť všetky náklady, ktoré mu úpravou vozidla vzniknú a
ponúknutá cena sa považuje za konečnú.

Úspešný uchádzač je pred podpisom zmluvy povinný predložiť kópiu dokladov o oprávnení realizovať
predmet zákazky (výpis z obchodného, živnostenského alebo iného relevantného registra).

Uchádzač je povinný na požiadanie obstarávateľa ,( pri realizácii objednávky),predkladať doklady podľa §
32, ods. 2, písm. e), verejný obstarávateľ je oprávnený overiť si správnosť údajov z informačných
systémov verejnej správy.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku, ako aj právo verejné
obstarávanie kedykoľvek zrušiť.

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov organizácie, formou bezhotovostného platobného
styku na základe vyhotovenej faktúry. Splatnosť faktúry do 30 d dodania tovaru - a následného obdržania
faktúry. Preddavky na práce verejný obstarávateľ neposkytuje. 

Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že sa v rámci tejto zákazky nedopustil konania, ktoré by mohlo
byť vyhodnotené ako konflikt záujmov podľa §23 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní. Pokiaľ by
verejný obstarávateľ zistil, že ku takémuto konaniu došlo, bude ponuka takéhoto uchádzača vylúčená z
hodnotiaceho procesu.

Uchádzač je povinný skontrolovať si povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora (aktuálne
platné limity: v prípade jednorázového plnenia ide o limit nad 100.000 eur, v prípade opakujúceho sa
plnenia v kalendárnom roku ide o limit nad 250.000 eur, limity sa posudzujú vrátane DPH).

Organizácia, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) Vás vyzýva v súlade s §6
a § 117 cit. zákona na predloženie predpokladanej hodnoty zákazky a cenovej ponuky na zákazku " Nákup
motorového vozidla pre AUTOŠKOLU ".

V prípade, že predpokladaná hodnota zákazky bez DPH bude nižšia, ako je finančný limit podľa §5 ods. 3
zákona o verejnom obstarávaní bude vaša cenová ponuka považovaná za záväznú aj pre vykonaný
prieskum trhu na realizáciu vyššie uvedenej zákazky a kritériom hodnotenia bude najnižšia cena v € spolu
s DPH.

Kritérium vyhodnotenia ponúk: Jediným kritériom je celková cena (EUR s DPH) - 100%. V prípade
uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude posudzovaná cena celkom. 

Obstarávateľ požaduje, aby bola dodržaná lehota dodania požadovaného tovaru.

CPV: Hlavný slovník: 50118000-5 Osobné automobily
34115000-6 Iné osobné automobily

Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní
potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.

Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 12.12.2019 do 12:00 hod. Vyhodnotenie príde uchádzačom
formou emailu do15.12.2019 do 12:00 hod.

Opis

Položky zákazky
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P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo Najnižšia ponuka Najvyššia ponuka

1 Osobný automobil pre AUTOŠKOLU- opis a parametre viď. príloha 1,000 celok 11350,00 € 11350,00 €

Zoznam uchádzačov, ktorí boli elektronicky oslovení na predloženie cenovej ponuky:

Email Dátum

info@alteria.sk 4.12.2019

mceman@galimex.sk 4.12.2019

msefcikova@galimexza.sk 4.12.2019

Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuky

Názov IČO Dátum Ponuka DPH

Galimex s.r.o. 31559093 9.12.2019 7:37 11350,00 s DPH

Zoznam uchádzačov podľa výsledného poradia

# Názov IČO Cena DPH

1. Galimex s.r.o. 31559093 11350,00 s DPH

Zoznam uchádzačov, ktorí boli vylúčení resp. neboli hodnotení v rámci hodnotiaceho procesu

Žiadna ponuka nebola v rámci vyhodnocovania vylúčená.

Informácie o cenových ponukách boli verejnému obstarávateľovi dostupné až po ukončení zákazky.

Víťazná ponuka po ukončení zákazky:

Názov firmy: Galimex s.r.o.

IČO / DIČ / IČDPH: 31559093 /         / SK2402000000001499698958

Sídlo: Rosinská cesta 17, 01001 Žilina, SK

Kontakt: Martina Šefčíková (+421915988204 - msefcikova@galimexza.sk)

Výsledná cena: 11350,00 €   Úspora: 0,0 %   (Cena ponuky: 11350,00 €)

Položky

P.Č. Názov položky /
Parametre a vlastnosti

Merná
jednotka

Počet
jednotiek

Jednotková
cena

Výsledná
cena
spolu

1 Osobný automobil pre AUTOŠKOLU- opis a parametre viď. príloha celok 1,000 11350,00  11350,00

Cena spolu:   11350,00 € s DPH

Zákazka bola realizovaná cez nákupný portál TENDERnet (www.tendernet.sk)
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https://www.tendernet.sk

