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  VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 
ZÁKAZKA NA DODANIE TOVAROV, VRÁTANE PRÍSLUŠNÝCH SLUŽIEB 

(v súlade s § 9 zákona č. 25/2006 Z. z o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení  niektorých zákonov  
v znení neskorších predpisov)  

 
Servisné a opravárenské práce zberových vozidiel                                                   

   
1. Identifikácia verejného obstarávateľa  

Názov :  Mesto Žiar nad Hronom                                           
Sídlo : Ul. Š. Moysesa č. 46, 965 01 Žiar nad Hronom 
IČO : 00321125  
Telefón : 045/678 71 24 
Fax : 045/678 71 55 
Kontaktná osoba : Mgr. Lucia Šoucová 
e-mail : lucia.soucova@ziar.sk  

 
2. Predmet zákazky: Servisné a opravárenské práce zberových vozidiel 

 
Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah : Predmetom zákazky sú servisné a opravárenské práce 
na podvozkoch zberových vozidiel zakúpené z projektu Intenzifikácie separovaného zberu a to v 
nasledovnom rozsahu: 

a. Pravidelné servisné prehliadky a údržby v zmysle predpisu výrobcov, vrátane dodávok 
materiálu potrebného pri týchto prehliadkach 

b. Vykonávanie bežných a generálnych opráv 
c. Vykonávanie havarijných opráv 
d. Zabezpečenie náhradných dielov pre potreby opráv a údržieb 
e. Zabezpečenie dodávok v lehotách špecifikovaných v samotných objednávkach na základe 

skutočných potrieb verejného obstarávateľa vrátane dopravy na miesto určenia podľa 
technickej špecifikácie predmetu zákazky 

                                                                                                                                               
Presná špecifikácia vozidiel je uvedená v tabuľke: 
 

Značka/typ Evidenčné 
číslo 

PHL Stav 
tachometra 
k 28.2.2014 

Rok výroby 

Mercedes-Benz Econik 
957.54 / nadstavba Faun 
Variopress 

ZH 461 BF CNG 68 036 2010 

Mercedes-Benz Econik 
957.54 / nadstavba Faun 
Rotopress 

ZH 462 BF CNG 63 027 2010 

Mercedes-Benz Axor 
4x4 952.56 / nadstvba Kurta 
RNR 12.1 

ZH 397 BF Nafta 86 818 2010 

Mercedes-Benz Axor 
4x4 952.56 / nadstava Kurta 
RNR 12.1 

ZH 398 BF Nafta 55 661 2010 

Mercedes-Benz 950.500 
Axor 4x2 / nadstavba Faun 
rotopress + umývačka 

ZH 970 BF Nafta 39 198 2010 

Mitshubishi Canter FE84 
Fuso / nadstavba Press 6 

ZH 396 BF Nafta 44 048 2010 

 
 

Slovník spoločenského obstarávania : Hlavný slovník CPV 50110000-9 
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1. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:: 

4.1 Technické služby – Žiar nad Hronom, a.s., Ulica SNP č. 131, 965 01 Žiar nad Hronom alebo 
servisná dielňa podľa ponuky úspešného uchádzača, mesto Žiar nad Hronom a okolie do 
vzdialenosti 100 km, podľa dohody s verejným obstarávateľom.  
4.2 Zmluva sa uzatvára na dobu 12 mesiacov alebo do vyčerpania finančného limitu 10 800 € 
bez DPH. 

 

2. Predpokladaná hodnota zákazky 

Predpokladaná hodnota predmetu zákazky je 10 800 € bez DPH 

 
3. Komplexnosť dodávky 

5.1 Rozdelenie predmetu zákazky na časti – NIE 
5.2 Ponuku je potrebné predložiť na celý predmet zákazky. 

4. Variantné riešenie: Neumožňuje sa. 

5. Zdroj finančných prostriedkov a podmienky financovania 

Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu mesta. Predmet zákazky sa bude financovať formou 
bezhotovostného platobného styku na základe skutočného dodania. Lehota splatnosti faktúry je 15 dní 
odo dňa doručenia. Verejný obstarávateľ zálohu neposkytuje. 

 
6. Podmienky účasti záujemcov:  
Osobné postavenie:  
§ 26 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní – uchádzač predloží neoverenú fotokópiu dokladu 
o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu (podľa § 26 ods. 1. 
písm. f) v nadväznosti na ods. 2 písm. e) zákona 25/2006 Z. z., v ktorom preukáže, že je oprávnený 
poskytovať predmet zákazky. 
 
7. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk: 

a. Lehota na predkladanie ponúk – dátum: 21.3.2014, čas : do 10:00 hod. 
b. Doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1. Tejto výzvy a osobne na tej istej adrese, 

v uzatvorenom obale označenom „Prieskum trhu – Servisné a opravárenské práce 
zberových vozidiel“ – NEOTVÁRAŤ. 

c. Ponuky sa prekladajú v slovenskom jazyku a €. 
 

8. Spôsob stanovenia ceny: 
Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1196 Z. z. 
o cenách v znení neskorších predpisov. Záujemca je povinný do celkovej ceny zahrnúť aj všetky 
ostatné náklady spojené s poskytnutím služby. 
Navrhovaná cena musí byť stanovená ako cena maximálna a vyjadrená v (€) za celý predmet 
zákazky. V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH jeho cena sa bude brať ako cena vrátane DPH 
(zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách, § 3 ods. 3). 
 

9. Kritériá na hodnotenie ponúk:  
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka: 
1. Najnižšia cena za 1 hodinu opravárenských prác – cena s DPH .................... 20 bodov 
2. Najnižšia cena za 1 hodinu servisných prác – cena s DPH ............................ 20 bodov 
3. Najvyššia zľava z ceny originálneho dielu a príslušenstva voči cenám uvedeným v oficiálnych 
cenníkoch na náhradné diely – v % ................................................................. 25 bodov 
4. Najnižšia zľava z ceny náhradného dielu a príslušenstva voči cenám uvedeným v oficiálnych 
cenníkoch na náhradné diely – v % ................................................................. 25 bodov 
5. Poskytnutá zľava v % zo sadzby kilometrovného 
 pri poskytnutí servisnej služby ....................................................................... 10 bodov 
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Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorého ponuka po súčte výsledných hodnôt 
vyhodnotenia dosiahne najvyššie bodové hodnotenie. Poradie ostatných uchádzačov sa stanoví 
podľa počtu získaných bodov. 
  
  
Cenová ponuka bude zaslaná formou nasledujúcej tabuľky: 

 

Kritérium č. 
Celková cena spolu   

v € s DPH 

Poznámka 

 
1. Opravárenské práce     

 Cena Nh v € s DPH 

2. Servisné práce  Cena Nh v € s DPH 

3. Zľavy z ceny originálneho náhradného dielu 
v % 

  

4. Zľava z ceny certifikovaného náhradného 
dielu v % 

  

5. Zľava zo sadzby kilometrovného pri 
poskytnutí služby v % 

  

 
 

10. Lehota viazanosti ponúk:   
 Do 31.4.2014 

 
11. Obchodné podmienky zabezpečenia predmetu zákazky: 

Výsledkom bude zmluva na servisné a opravárenské práce, medzi verejným obstarávateľom 
a úspešným uchádzačom podľa § 45 zákona. Plnenie bude na základe jednotlivých objednávok 
podľa požiadavky a potreby verejného obstarávateľa. 
 

12. Zábezpeka ponúk:  
Nepožaduje sa. 
 

13. Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská: 
Zákazka nie je vyhradená pre chránené dielne alebo chránené pracoviská. 
 

14. Ďalšie informácie: 
V zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa 
o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou (§9 ods. 9 
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o znení a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov) nie je možné podať námietky. 
 

V Žiari nad Hronom, 4.3.2014                                                                                   

         

        Ing. Mariana Páleníková 

                                                                                                    prednostka    

 

Príloha: 1/ Návrh na plnenie kritérií – cenová ponuka 


