Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným,
Námestie Maratónu mieru č. 1,
042 66 Košice

Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky
EZÚS Via Carpatia s.r.o., ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods.1 písm. d) zákona č. 343/2015
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO) v súlade
s § 117 cit. zákona vyzýva uchádzačov a záujemcov na predloženie cenovej ponuky zákazky s
názvom
„ 7 miestne osobné motorové vozidlo “
1. Identifikácia :
Zákazka „ 7 miestne osobné motorové vozidlo je čiastočne financovaná v rámci projektu Négy

keréken a határ mentén, kód MKO–KP–1–2020/1-002152, v rámci programu Bethlen
Gábor Alapkezelő Zrt., Maďarsko.
Názov verejného obstarávateľa / obstarávateľa: EZÚS Via Carpatia s r.o.
Sídlo: Námestie Maratónu mieru č. 1, 042 66 Košice
Štatutárny zástupca: Ing. Julianna Orbán Máté, PhD. – riaditeľka
IČO: 45230030
DIČ: 2023851126
Kontaktná osoba: Mgr. Štefánia Cimbora Dienešová
Tel.: 055/726 83 90
E-mail: stefania.dienesova@vucke.sk
Internetová stránka: www.viacarpatia.eu
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu.: IBAN SK62 0200 0000 0036 1876 7258
2. Miesto predloženia/doručenia ponuky: Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Mgr. Štefánia Cimbora Dienešová
4. CPV kód: 34100000-8 motorové vozidlá
5. Predmet obstarávania a stručný opis zákazky:
Predmetom zákazky je dodanie 1 ks, 7 miestneho osobného motorového vozidla so
spaľovacím motorom, splňajúce emisnú normu platnú v čase dodávky a s výbavou podľa
technickej špecifikácie uvedenej v Pr.č.1 tejto výzvy - Cenová ponuka uchádzača.
Predmetom zákazky je dodanie nového osobného motorového vozidla. V prípade ak
uchádzač disponuje predvádzacím vozidlom danej technickej špecifikácie, prosíme o
zaslanie 2-och cenových ponúk. Predmetom zákazky je okrem dodávka motorového vozidla
aj zaškolenie obsluhy.
Stručný opis zákazky:
• Motor:benzín alebo diesel, výkon 140kW a vyššie , min 150 k viac
• Pohon: 4x4
• Prevodovka: automatická 7 a viac stupňová
• Farba : sivá alebo čierna
• Počet miest na sedenie : 7 osôb
• Dojazdová rezerva: áno
6. Predpokladaná hodnota zákazky: 35 653,00 Eur bez DPH

7. Miesto dodania predmetu zákazky: EZÚS Via Carpatia, Nám. Maratónu mieru 1, 042
66 Košice
8. Financovanie predmetu zákazky: bezhotovostným prevodom, na základe zmluvy a
vystavenej faktúry v lehote splatnosti do 30 dní od jej obdržania.
9. Lehota na predloženie cenovej ponuky: do 28.07.2020 do 13,00 hod
10. Spôsob predloženia ponuky: poštou alebo osobne alebo emailom
Uchádzač predloží ponuku v lehote na predkladanie ponúk uvedenej v bode č. 9, v
slovenskom jazyku a to prostredníctvom e-mailu alebo poštovej zásielky alebo ponuku
doručí osobne, v uzavretej obálke s označením:
a. Poštové doručenie:
•
Identifikačné údaje uchádzača (Názov, sídlo)
•
„NEOTVÁRAŤ“
•
Heslo: „ Auto “
Na adresu verejného obstarávateľa :
Názov verejného obstarávateľa : EZUS Via Carpatia s r.o.
Sídlo: Nám. Maratónu mieru 1, PSČ: 042 66 Košice
b. Mailom na
•
E-mail : stefania.dienesova@vucke.sk
11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia
ponúk: Verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať ponuky na základe
ekonomicky najvýhodnejšej ponuky.
Kritérium 1: Celková cena za predmet zákazky – 80 bodov
Kritérium 2 : Lehota dodania predmetu zákazky – 20 bodov
2. Spôsob vyhodnotenia ponúk
Kritérium 1 – Najnižšia cena – 80 bodov
Maximálny počet bodov (80) sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou cenou s
DPH/celkom za predmet zákazky. Ostatným uchádzačom sa počet bodov pridelí
úmerou ako podiel najnižšej ponúknutej ceny a vyhodnocovanej ceny a prenásobí sa
počtom bodov pre dané kritérium.
Kritérium 2 – Doba dodania predmetu zákazky – 20 bodov
Maximálny počet bodov (20) sa pridelí ponuke uchádzača s najkratšou lehotou dodania
predmetu zákazky.
Doba dodania predmetu zákazky sa bude hodnotiť nasledovne, (dodacia doba od
nadobudnutia účinnosti zmluvy):
dodanie do 1mesiaca : 20 bodov
dodanie do 3 mesiacov : 10 bodov
dodanie viac ako 3 mesiace : 0
Víťazom verejného obstarávania sa stane ten uchádzač, ktorého celkový počet bodov,
dosiahnutý súčtom pridelených bodov za jednotlivé kritériá hodnotenia ponúk, bude
najvyšší.
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12. Pokyny na zostavenie ponuky:
Zaslať v lehote na predkladanie ponúk riadne vyplnenú prílohu č.1 výzvy – Cenová
ponuka uchádzača a prílohu č.2 Čestné vyhlásenie uchádzača. V prílohe č.1 - Cenová
ponuka uchádzač je potrebné uviesť svoje identifikačné údaje, model auta, riadne
vypísať každú položku (spôsobom napr. áno, číselný údaj a pod., v prípade ak je
potrebné uviesť cenu príplatku k základnej cene auta, dopísať danú cenu do riadku) Z
správne vyplnenej prílohy číslo 1 majú byť jasné kritéria: celková cena bez a s DPH
a doba dodania. V riadku zľava, uchádzač dopíše výšku zľavy a sám vypočíta celkovú
cenu auta bez DPH,DPH a cenu s DPH.
13. Otváranie ponúk: 29.07.2020, o 9,00 hod. EZÚS Via Carpatia, Nam. Maratóna
mieru 1, 042 66 Košice
14. Postup pri otváraní ponúk: Členovia komisie, menovanej verejným obstarávateľom
budú vyhodnocovať:
a. splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 písm.
e,f a dokladovanie dodania prílohy č. 2 Čestného vyhlásenia uchádzača.
b. samotné cenové ponuky uchádzačov podľa bodu 11 tejto výzvy.
O výsledku verejného obstarávania danej zákazky budú uchádzači informovaní do 3
pracovných dní mailom.
15. Lehota viazanosti ponúk: do 30.10.2020
16. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: Mgr. Štefánia Cimbora
Dienešová, email: stefania.dienesova@vucke.sk
17. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: Verejný obstarávateľ požaduje dodať
predmet zákazky spolu s pokynmi na údržbu, návodom na použitie aj technický preukaz
a servisnú knižku. Úspešný dodávateľ je povinný dodať k vozidlu aj povinné vybavenie
vozidla v zmysle vyhlášky č.464/2009 Z.z. Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií
SR.
18. Neumožňujú sa predkladať variantné riešenia.
19. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: zmluva na dodanie
tovaru
Prílohy:
Príloha č.1: Cenová ponuka uchádzača
Príloha č.2: Čestné prehlásenie uchádzača
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