VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
Výberové konanie postupom verejnej súťaže
zadávané na základe Smernice o výberovom konaní v pôsobnosti Vojenských lesov a majetkov SR štátny podnik v znení dodatku č. 1 (ďalej len „Verejná súťaž“)

„Motorové vozidlá pre prevádzkové potreby Vyhlasovateľa“
1. Identifikačné údaje Vyhlasovateľa
Obchodné meno:
Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik
Sídlo:
Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce
IČO:
31577920
DIČ:
2020475479
Osoba oprávnená konať za Vyhlasovateľa:
Ing. Ján Jurica, generálny riaditeľ

IČ DPH:
SK2020475479
Kontaktná osoba:
e.mail: obstaravanie@vlm.sk

2. Označenie Verejnej súťaže
Názov predmetu Verejnej súťaže:
Motorové vozidlá pre prevádzkové potreby Vyhlasovateľa.
Druh Verejnej súťaže:
Uskutočňovanie stavebných prác
Dodania tovarov
Poskytovania služieb
Hlavné miesto dodania Tovarov:
Slovenská republika, jednotlivé organizačné zložky Vyhlasovateľa.
NUTS kód: SK0
3. Opis predmetu Verejnej súťaže
Stručný opis Tovarov

☐
☒
☐

Predmetom výberového konania postupom Verejnej súťaže je výber ekonomicky najvýhodnejšej
ponuky na dodávku motorových vozidiel pre prevádzkové potreby organizačných zložiek
Vyhlasovateľa.
Predmet Verejnej súťaže sa delí na 2 (dve) samostatné časti:
Časť č. 1 Verejnej súťaže: Motorové vozidlá 4 x 4
Časť č. 2 Verejnej súťaže: Motorové vozidlá Pick-Up.
Podrobne uvedené v Prílohe č. 4 Opis predmetu Verejnej súťaže tejto Výzvy.
Aby sa predišlo akýmkoľvek pochybnostiam platí, že predmetom Verejnej súťaže je
výlučne výber ekonomicky najvýhodnejšej ponuky, pre každú časť Verejnej súťaže
samostatne. Motorové vozidlá budú predmetom lízingových zmlúv uzatvorených s
lízingovou spoločnosťou, ktorej identifikačné údaje Vyhlasovateľ poskytne
uchádzačovi s najvýhodnejšou ponukou na dodávku motorových vozidiel, a to pre
každú časť predmetu Verejnej súťaže samostatne.
Predmet Verejnej súťaže je v celom rozsahu opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne
špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje
konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, Vyhlasovateľ umožní nahradiť takýto
výrobok ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že
ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a
funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené
technológie a zariadenia určené. Pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky, uchádzač
môže predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný kód CPV
34100000-8 Motorové vozidlá
Hlavný kód CPV, doplnkový slovník: Dodatočné kódy CPV
34113200-4 Terénne a cestné vozidlá
Dodatočný kód CPV, doplnkový slovník: Predpokladaná hodnota predmetu Verejnej súťaže [€ bez DPH]
Celková predpokladaná hodnota: 155 500,00 € bez DPH, z toho:
 Časť č. 1 Verejnej súťaže vo výške 97 500,00 € bez DPH
 Časť č. 2 Verejnej súťaže vo výške 58 000,00 € bez DPH.
Lehota dodania
Obdobie v mesiacoch od písomného potvrdenia záujmu Vyhlasovateľa:
 pre časť č. 1 Verejnej súťaže: do 12 (dvanástich) mesiacov,
 pre časť č. 2 Verejnej súťaže: do 12 (dvanástich) mesiacov.

4. Podmienky účasti
4.1. Osobné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
1. Verejnej súťaže sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa
osobného postavenia:
a) nebol on ani jeho štatutárny orgán odsúdený za trestný čin súvisiaci s podnikaním,
b) nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácií, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné
konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
c) nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevok
na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
d) nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
e) je oprávnený dodávať tovar vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú
predkladá uchádzač ponuku,
f) nemá pozastavenú podnikateľskú činnosť,
g) nedopustil sa závažného porušenia odborných povinností v predchádzajúcich troch rokoch,
h) 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,
i) nezúčastnil sa na príprave alebo vyhotovení súťažnej dokumentácie pre túto Verejnú súťaž.
2.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1
písm. a) výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
písm. b) potvrdením príslušného konkurzného súdu,
písm. c) potvrdením Sociálnej poisťovne a každej zdravotnej poisťovne nie starším ako tri
mesiace,
písm. d) potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace,
písm. e) potvrdením príslušného úradu o tom, že je oprávnený podnikať pričom toto
potvrdenie nesmie byť staršie ako 3 mesiace,
písm. f) až i) čestným vyhlásením.

3.

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo Verejnej súťaži týkajúcich sa
osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.

4.

Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady určené Vyhlasovateľom na preukázanie splnenia
podmienok účasti podľa bodu 2 tejto časti Výzvy čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že
spĺňa všetky podmienky účasti určené Vyhlasovateľom a poskytne Vyhlasovateľovi na
požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Uchádzač môže v čestnom vyhlásení
uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických
databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz.

5.

Vyhlasovateľ vyhodnocuje splnenie podmienok účasti v súlade s touto Výzvou. Vyhlasovateľ
vylúči z Verejnej súťaže uchádzača, ktorý nesplnil podmienky účasti alebo nepredložil po

písomnej žiadosti doklady nahradené čestným vyhlásením v určenej lehote alebo neposkytol
Vyhlasovateľovi vysvetlenie a doplnenie predložených dokladov v určenej lehote.
5. Ďalšie osobitné podmienky
Plnenie Verejnej súťaže podlieha osobitným podmienkam
Áno
Nie

☐
☒

Opis osobitných podmienok:
Predmet Verejnej súťaže bude predmetom uzatvorenia lízingovej zmluvy (finančného lízingu).
6. Druh postupu
Druh postupu
Vyhlasovateľ uplatňuje postup v zmysle Článku IV. písm. a) Smernice č. 8/2014 o výberovom
konaní v pôsobnosti Vojenských lesov a majetkov SR - štátny podnik v znení dodatku č. 1 (ďalej
len "Smernica"), t.j. výberové konanie postupom Verejnej súťaže a postupuje tak, aby náklady na
Tovar boli vynaložené efektívne a hospodárne.
Predloženie ponuky
Uchádzač predloží ponuku na jednu alebo viac častí vypracovanú v súlade s touto Výzvou.
Uchádzač môže pre každú časť Verejnej súťaže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže
byť v tej istej Verejnej súťaži členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Vyhlasovateľ
vylúči ponuku predloženú uchádzačom, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.
Ponuky sa predkladajú v lehote na predkladanie ponúk. Nakoľko je Verejná súťaž rozdelená
na časti, je potrebné predložiť samostatnú ponuku pre každú časť, ktorej sa
záujemca/uchádzač zúčastňuje.
Ak sa ponuka
a) predkladá elektronicky (e.mailom), tak s uvedením obchodného mena alebo názvu, sídla,
miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača a heslom tejto zákazky. V prípade, ak
predloží uchádzač ponuku elektronicky (e.mailom), je rozhodujúci termín doručenia ponuky
na e.mailovú adresu podľa tohto bodu (podľa záznamu zapísaného na serveri Vyhlasovateľa);
b) doručuje prostredníctvom pošty, iného doručovateľa alebo osobne, tak v uzavretom obale
s uvedením obchodného mena alebo názvu, sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu
uchádzača a heslom tejto Verejnej súťaže. V prípade, ak uchádzač predloží ponuku
prostredníctvom poštovej zásielky, je rozhodujúci termín doručenia ponuky na kontaktné
miesto podľa tohto bodu.

Jazyk (jazyky), v ktorom možno predkladať ponuky
Úradný jazyk/úradné jazyky EÚ: CS, SK
Ponuky a ďalšie doklady a dokumenty vo Verejnej súťaži sa predkladajú v štátnom jazyku. Ak je
doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným
prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, doklady a dokumenty vyhotovené v českom
jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.
Obsah ponuky
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto doklady:
1) Všeobecné informácie o uchádzačovi podľa prílohy č. 1 tejto Výzvy,
2) Prehlásenie uchádzača podľa prílohy č. 2 tejto Výzvy podpísané uchádzačom alebo
osobou/osobami oprávnenými konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť
podpísaný každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci
za člena skupiny;
3) Potvrdenia a doklady, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie podmienok
účasti – osobné postavenie, požadované v bode 4. tejto Výzvy;

Upozornenie: Vyhlasovateľ vylúči z Verejnej súťaže uchádzača, ktorý nesplnil podmienky
účasti alebo nepredložil po písomnej žiadosti doklady nahradené čestným vyhlásením v
určenej lehote alebo neposkytol Vyhlasovateľovi vysvetlenie a doplnenie predložených
dokladov v určenej lehote.
4)
5)

6)

Ponúkaný Tovar, technické parametre a funkčná špecifikácia ponúkaného Tovaru podľa
Prílohy č. 4 Opis predmetu Verejnej súťaže tejto Výzvy (t. j. návrh plnenia uchádzača);

Upozornenie: Vyhlasovateľ vylúči z Verejnej súťaže uchádzača, ktorý nesplnil požiadavky
Vyhlasovateľa na predmet Verejnej súťaže alebo nepredložil po písomnej žiadosti vysvetlenie
ponuky v určenej lehote.
Cenová ponuka uchádzača podľa bodu 6. tejto Výzvy a prílohy č. 3 tejto Výzvy podpísaná
uchádzačom alebo osobou/osobami oprávnenými konať za uchádzača, v prípade skupiny
dodávateľov musí byť podpísaný každým členom skupiny alebo osobou/osobami
oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny.

Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 15. 08. 2022, 10:00 h.
Miesto: Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik, Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce.
Úradné hodiny: pondelok až piatok (počas pracovných dní) v čase od 8:00 do 14:00 h.
E.mail: obstaravanie@vlm.sk
Heslo: „Verejná súťaž – Motorové vozidlá II – NEOTVÁRAŤ.“
Podmienky na otváranie ponúk

Dátum a čas: 15. 08. 2022, 11:00 h.
Miesto: Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik, Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk neverejné, údaje z
otvárania ponúk sa nezverejňujú a zápisnica z otvárania ponúk sa uchádzačom neposiela.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
☒
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
☐
Vyhlasovateľ vyhodnotí ponuky, pre každú časť predmetu Verejnej súťaže samostatne, na základe
objektívnych kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré súvisia s predmetom Verejnej súťaže, s cieľom
určiť ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku, a to na základe najnižšej ceny predmetu Verejnej
súťaže v EUR bez DPH. Vyhlasovateľom určené kritériá sú nediskriminačné a podporujú čestnú
hospodársku súťaž.
Úspešnou bude ponuka uchádzača, ktorý poskytne Vyhlasovateľovi najnižšiu (celkovú) cenu za
predmet Verejnej súťaže v eur bez dane z pridanej hodnoty a umiestni sa na 1. mieste. Poradie
ostatných uchádzačov sa zostaví podľa výšky ponukovej ceny vzostupne od 2 po x, kde x je počet
uchádzačov.
Pri vyhodnocovaní ponúk Vyhlasovateľ použije postup reverznej súťaže. Vyhodnotenie splnenia
podmienok účasti v zmysle časti 4.1. Osobné postavenie tejto Výzvy a vyhodnotenie ponúk z
hľadiska splnenia požiadaviek Vyhlasovateľa na predmet Verejnej súťaže v zmysle Prílohy č. 4
Opis predmetu Verejnej súťaže sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na
vyhodnotenie ponúk. Nakoľko Vyhlasovateľ vyhodnocuje ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek
Vyhlasovateľa na predmet Verejnej súťaže po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na hodnotenie
ponúk, Vyhlasovateľ vyhodnotí u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí, splnenie
podmienok účasti a požiadaviek na predmet Verejnej súťaže. Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača
alebo jeho ponuky, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet
Verejnej súťaže u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v
novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky na predmet Verejnej súťaže.
1.) Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena Tovaru, uvedená v ponuke uchádzača, bude
vyjadrená v eurách.
2.) Cena za Tovar musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej
rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách a ostatných súvisiacich právnych
predpisov.
3.) Navrhovaná cena musí obsahovať cenu za celý požadovaný Tovar. V prípade, že ponuka
uchádzača bude úspešná, nebudú sa brať do úvahy žiadne nároky na zmenu/úpravu ceny
ponuky vyplývajúce z chýb alebo opomenutí povinností uchádzača, a to najmä z nesprávneho
alebo nepresného ocenenia predmetu Verejnej súťaže.
4.) Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú
cenu uvedie v zložení:
a) navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
b) sadzba DPH a výška DPH,

c) navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.
5.) Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť,
že nie je platiteľom DPH, upozorní/uvedie v ponuke. V prípade, že sa uchádzač v priebehu
dodania Tovaru stane platcom DPH, takémuto uchádzačovi nevzniká nárok na zvýšenie ceny
predmetu Verejnej súťaže.
7. Doplňujúce informácie
Ďalšie doplňujúce informácie
1.) Vyhlásená Verejná súťaž nepredstavuje zo strany Vyhlasovateľa verejný návrh na uzavretie
zmluvy v zmysle § 276 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), ani obchodnú verejnú súťaž v zmysle § 281
Obchodného zákonníka, ani verejnú súťaž v zmysle § 66 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„Zákon o VO“) a/alebo iný postup zadávania zákazky v zmysle Zákona o VO.
2.) Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predkladaním ponuky znáša
záujemca/uchádzač bez finančného nároku voči Vyhlasovateľovi, a to bez ohľadu na výsledok
Verejnej súťaže.
3.) V prípade skupiny dodávateľov musí byť súčasťou ponuky aj osobitné písomné
splnomocnenie pre člena skupiny dodávateľov, ktorý má právnu subjektivitu, na komunikáciu
s Vyhlasovateľom v mene skupiny dodávateľov a právne úkony v mene skupiny dodávateľov
v rámci celého procesu prieskumu trhu. Úkony splnomocneného zástupcu za skupinu
dodávateľov budú voči Vyhlasovateľovi záväzné. Písomné splnomocnenie musí byť podpísané
všetkými členmi skupiny dodávateľov.
4.) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nevybrať ani jednu zo súťažných ponúk a zrušiť Verejnú
súťaž aj vtedy, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásila Verejná súťaž, ak sa v priebehu
Verejnej súťaže vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od
Vyhlasovateľa požadovať, aby v procese výberu pokračoval, najmä ak sa zistilo porušenie
právnych predpisov, ktoré má alebo by mohlo mať zásadný vplyv na výsledok Verejnej súťaže
alebo ak navrhované ceny v predložených ponukách sú vyššie ako predpokladaná hodnota.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo Verejnú súťaž zrušiť aj vtedy, ak sa na ňom
nezúčastnia najmenej traja uchádzači.
5.) Úspešný uchádzač ako Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly vynaložených verejných
prostriedkov orgánmi štátnej správy v súlade so zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej
kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a
zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5.) Do úvahy nemožno brať žiadnu výhradu a obmedzenie voči platným podmienkam určeným
Vyhlasovateľom.
8. Zoznam príloh
Označenie príloh:
1.) Všeobecné informácie o uchádzačovi.

2.) Prehlásenie uchádzača.
3.) Stanovenie celkovej ceny Tovaru.
4.) Opis predmetu Verejnej súťaže.
9. Podpis osoby oprávnenej konať v mene Vyhlasovateľa
titul, meno, priezvisko:
Ing. Ján Jurica, generálny riaditeľ
Podpis

miesto a dátum:
Pliešovce, dňa 03. 08. 2022

Príloha č. 1
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O UCHÁDZAČOVI
1.

Obchodné meno /Názov uchádzača
.....................................................................................................................................

2.

Sídlo / Miesto podnikania uchádzača
.....................................................................................................................................
Telefón ......................................
E-mail ........................................

3.

Právna forma
(fyzická osoba, právnická osoba, skupina dodávateľov, združenie, atď.)
.....................................................................................................................................

4.

Podrobnosti o registrácii
(i) Obchodný register / iný úradný register ....................................................................
(ii) Zápis v Registri partnerov verejného sektora: ÁNO/NIE

Príloha č. 2
PREHLÁSENIE UCHÁDZAČA
My, dolupodpísaní, týmto vyhlasujeme, že:
1.

V súlade s podmienkami Výzvy na predloženie ponuky zo dňa 03. 08. 2022 a časovými
termínmi v nej uvedenými, ponúkame dodanie Tovaru (predmetu Verejnej súťaže) bez výhrad
alebo obmedzení: Motorové vozidlá pre prevádzkové potreby Vyhlasovateľa, časť

č. ............... (doplní uchádzač, na ktorú časť Verejnej súťaže predkladá ponuku).

2.
Cena ponuky je:
2.1. Bez DPH/iné dane: ..............................................................EUR

(slovom .............................................. .................................................EUR)

2.2. S DPH/iné dane: ..............................................................EUR

(slovom .............................................. .................................................EUR)

3.

Predkladáme túto ponuku v našom mene a [ako člen v <skupine dodávateľov> vedenej
<názov vedúceho člena/nami> pre túto Verejnú súťaž. Týmto potvrdzujeme, že
nepredkladáme ponuku v tomto postupe výberového konania v žiadnej inej forme účasti. [Ako
člen skupiny dodávateľov v <skupine> potvrdzujeme, že všetci členovia sú zodpovední
spoločne a nerozdielne za dodávku Tovaru, vedúci člen je oprávnený zaväzovať sa a prijímať
pokyny za a v mene všetkých členov a že vedúci člen je zodpovedný za dodávku Tovaru
vrátane povinnosti uzatvoriť lízingovú zmluvu podľa pokynov Vyhlasovateľa.]

4.

Vyhlasujeme, že vo svojej navrhovanej cene sme zohľadnili všetky náklady na dodanie Tovaru,
predvídateľné riziká a neistoty majúce dopad na náklady súvisiace s plnením.

5.

Vyhlasujeme, že všetky doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné, dokumenty v
rámci ponuky, ktorá bola do Verejnej súťaže predložená elektronicky alebo ako kópie sú
zhodné s originálnymi dokumentmi.

6.

Vyhlasujeme, že sme:
a) nevyvíjali a nebudeme vyvíjať voči žiadnej osobe na strane Vyhlasovateľa, ktorá je alebo
by mohla byť zainteresovanou osobou akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k
zvýhodneniu nášho postavenia v tejto Verejnej súťaži;
b) neposkytli sme a neposkytneme akejkoľvek čo i len potenciálne zainteresovanej osobe
priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo
odmenu súvisiacu so zadaním tohto plnenia;
c) budeme bezodkladne informovať Vyhlasovateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná
za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v
priebehu procesu Verejnej súťaže;
d) sa nesnažili a ani sa nebudeme snažiť o získanie žiadnej finančnej alebo hmotnej
nenáležitej výhody v prospech alebo od niekoho, ani ju neudelili a ani neudelíme,

e)
7.

nevyhľadávali a ani nevyhľadáme či neprijali a ani neprijmeme, ak by bola takáto výhoda
založená na nezákonnom postupe alebo korupcii, či už priamo alebo nepriamo, a
predstavovala by stimul alebo odmenu spojenú s plnením;
poskytujeme Vyhlasovateľovi v tejto Verejnej súťaži presné, pravdivé a úplné informácie.

Ak by nastala akákoľvek zmena v hore uvedených okolnostiach a v ktoromkoľvek štádiu
realizácie plnenia, budeme o nej okamžite informovať Vyhlasovateľa.

Meno a priezvisko: ..................................................

(podpisuje osoba alebo osoby oprávnené konať v mene uchádzača v súlade s výpisom z obchodného registra alebo iného
úradného registra, v ktorom je uchádzač zapísaný) alebo osoba splnomocnená. V prípade skupiny – splnomocneným
členom skupiny.

Miesto a dátum: .......................................................

Príloha č. 3

Stanovenie celkovej ceny Tovarov pre časť č. 1 Verejnej súťaže

P.č.

Označenie Tovaru /
položka

M.j.

Počet
ks

1.

Doplní uchádzač

ks

5

Cena za ks
€ bez DPH

Celková cena
€ bez DPH

Celková cena € bez DPH :
20% DPH v €
Celková cena € s DPH :

V ____________ dňa __ . __ . __
Za Dodávateľa _____________:
______________________________1

Podpis Dodávateľa, jeho štatutárneho orgánu alebo iného zástupcu Dodávateľa, ktorý je oprávnený konať v mene Dodávateľa
v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, t. j. podľa toho, kto za Dodávateľa koná navonok. V prípade skupiny
podpísané každým členom skupiny alebo osobou oprávnenou konať v danej veci za člena skupiny.
1

Stanovenie celkovej ceny Tovarov pre časť č. 2 Verejnej súťaže

P.č.

Označenie Tovaru /
položka

M.j.

Počet
ks

1.

Doplní uchádzač

ks

2

Cena za ks
€ bez DPH

Celková cena
€ bez DPH

Celková cena € bez DPH :
20% DPH v €
Celková cena € s DPH :

V ____________ dňa __ . __ . __
Za Dodávateľa _____________:
______________________________2

Podpis Dodávateľa, jeho štatutárneho orgánu alebo iného zástupcu Dodávateľa, ktorý je oprávnený konať v mene Dodávateľa
v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, t. j. podľa toho, kto za Dodávateľa koná navonok. V prípade skupiny
podpísané každým členom skupiny alebo osobou oprávnenou konať v danej veci za člena skupiny.
2

Príloha č. 4

OPIS PREDMETU VEREJNEJ SÚŤAŽE
I.

VŠEOBECNÉ VYMEDZENIE PREDMETU VEREJNEJ SÚŤAŽE

Predmetom výberového konania postupom Verejnej súťaže je výber ekonomicky najvýhodnejšej
ponuky na dodávku motorových vozidiel pre prevádzkové potreby organizačných zložiek
Vyhlasovateľa.
Predmet Verejnej súťaže sa delí na 4 (štyri) samostatné časti:
Časť č. 1 Verejnej súťaže: Motorové vozidlá 4 x 4
Časť č. 2 Verejnej súťaže: Motorové vozidlá Pick-Up.
Názov Verejnej súťaže: Motorové vozidlá pre prevádzkové potreby Vyhlasovateľa.
Hlavné miesto dodania Tovarov:
Miesto dodania tovaru na základe požiadaviek Vyhlasovateľa: Slovenská republika, jednotlivé
organizačné zložky Vyhlasovateľa.
NUTS kód: SK0.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Zatriedenie zákazky podľa klasifikácií platných v Európskych spoločenstvách:
Hlavný kód CPV
34100000-8 Motorové vozidlá
Hlavný kód CPV, doplnkový slovník: Dodatočné kódy CPV
34113200-4 Terénne a cestné vozidlá.
Predmet Verejnej súťaže je v celom rozsahu opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne
špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny
typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, Vyhlasovateľ umožní nahradiť takýto výrobok
ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný
výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné
charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené technológie
a zariadenia určené. Pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky, uchádzač môže predložiť aj
ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite.

II.

PODROBNÝ OPIS PREDMETU VEREJNEJ SÚŤAŽE – minimálne technické
parametre požadované Vyhlasovateľom pre časť č. 1 predmetu Verejnej súťaže

NÁZOV
Motorové vozidlá 4 x 4
Predmetom časti č. 1 Verejnej súťaže je výber ekonomicky najvýhodnejšej ponuky na dodávku
5 (piatich) kusov nových (nejazdených) motorových vozidiel určených pre prevádzkové potreby
Vyhlasovateľa.
Minimálne technické parametre /funkcionality, resp. vlastnosti/
požadované Vyhlasovateľom*

Výrobca:

-

Model:

-

Počet kusov:

5

Karoséria:

5 - dverová

Palivo:

Benzín + LPG

Emisná norma:

EURO 6

Objem motora:

1 600 cm3

Prevodovka:

Počet miest na sedenie:

5 - stupňová manuálna
4 x 4 s redukčnou prevodovkou a s
minimálne medzinápravovou
uzávierkou
4

Svetlá výška:

200 mm

Pohon:

Farba:

základná, bezpríplatková
 zásuvka na 12V
 ochrana motora
 ochranné lišty na dvere
 plastové podblatníky
 ochrana podvozku
Výbava:
 ťažné zariadenie
 gumové rohože,
 gumená vanička do kufra
 povinná výbava v súlade s platnou
legislatívou
Maximálna obstarávacia cena: 19 500,00 EUR bez DPH / kus

Technické parametre
/funkcionality, resp.
vlastnosti/ ponúkané
uchádzačom

[vyplní uchádzač]
[vyplní uchádzač]
[vyplní uchádzač]
[vyplní uchádzač]
[vyplní uchádzač]
[vyplní uchádzač]
[vyplní uchádzač]
[vyplní uchádzač]
[vyplní uchádzač]
[vyplní uchádzač]
[vyplní uchádzač]
[vyplní uchádzač]

[vyplní uchádzač]

[vyplní uchádzač]

Lehota dodania:

do 12 (dvanástich) mesiacov

[vyplní uchádzač]

Pozn.:
* Minimálne technické parametre/funkcionality, resp. vlastnosti požadovaného predmetu Verejnej súťaže (povinné; ďalej len „minimálne
požiadavky“), ktoré uchádzač musí splniť. V prípade, že uchádzač nesplní minimálne požiadavky tohto predmetu Verejnej súťaže
špecifikované Vyhlasovateľom v tejto časti Výzvy, bude takáto ponuka uchádzača z tejto Verejnej súťaže vylúčená.

III.

PODROBNÝ OPIS PREDMETU ZÁKAZKY – minimálne technické parametre
požadované Vyhlasovateľom pre časť č. 2 predmetu Verejnej súťaže

NÁZOV
Motorové vozidlá Pick-Up
Predmetom časti č. 2 Verejnej súťaže je výber ekonomicky najvýhodnejšej ponuky na dodávku
2 (dvoch) kusu motorového vozidla v prevedení Pick-Up pre THP organizačných zložiek
Vyhlasovateľa.
Minimálne technické parametre /funkcionality, resp.
vlastnosti/ požadované Vyhlasovateľom*

Technické parametre
/funkcionality, resp.
vlastnosti/ ponúkané
uchádzačom

Výrobca:

-

[vyplní uchádzač]

Model:

-

[vyplní uchádzač]

Počet kusov:

2

[vyplní uchádzač]

Druh vozidla:

Pick-Up

[vyplní uchádzač]

Karoséria:

Double CAB (štvordverová)

[vyplní uchádzač]

Emisná norma:

EURO 6

[vyplní uchádzač]

Palivo:

vznetový (diesel)

Objem motora:

od 2 200 - 2 800 cm

[vyplní uchádzač]

Prevodovka:

manuálna
4 x 4 s uzávierkou zadného
diferenciálu
220 mm
listové perá na zadnej náprave
rámová
1 tona
základná bezpríplatková
 ťažné zariadenie min. na 3,5
tony

[vyplní uchádzač]

Pohon:
Svetlá výška:
Perovanie:
Konštrukcia:
Nosnosť ložnej plochy:
Farba:
Výbava:

[vyplní uchádzač]
3

[vyplní uchádzač]
[vyplní uchádzač]
[vyplní uchádzač]
[vyplní uchádzač]
[vyplní uchádzač]
[vyplní uchádzač]
[vyplní uchádzač]

Ostatné:
Maximálna obstarávacia
cena:
Lehota dodania:

 povinná výbava v súlade s
platnou legislatívou
ochrana karosérie formou polepu,
farba na základe požiadavky
Vyhlasovateľa

[vyplní uchádzač]

29 000,00 EUR bez DPH/kus

[vyplní uchádzač]

do 12 (dvanástich) mesiacov

[vyplní uchádzač]

Pozn.:
* Minimálne technické parametre/funkcionality, resp. vlastnosti požadovaného predmetu Prieskumu trhu (povinné; ďalej len „minimálne
požiadavky“), ktoré uchádzač musí splniť. V prípade, že uchádzač nesplní minimálne požiadavky tohto predmetu Prieskumu trhu
špecifikované Vyhlasovateľom v tejto časti Výzvy, bude takáto ponuka uchádzača z tohto prieskumu trhu vylúčená.

