ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ ÚSTAV DIONÝZA ŠTÚRA
MLYNSKÁ DOLINA 1, 817 04 BRATISLAVA 11

Výzva
zákazka - Tovar
podľa ustanovení § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) na predloženie
cenovej ponuky na dodanie predmetu zákazky :
„Náhradné diely pre motorové vozidlá“
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
1.1 Verejný obstarávateľ :
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Mlynská dolina 1
817 04 Bratislava 11
V zastúpení: Ing. Branislav Žec, CSc. – riaditeľ ŠGÚDŠ
IČO: 31753604
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Č. účtu: 7000390960/8180
(ďalej len „verejný obstarávateľ“)
Osoby oprávnené konať:
Vo veciach zmluvných: Ing. Branislav Žec, CSc.
Vo veciach odborných (pre nahlasovanie objednávok): Ivan Ďurica; tel.: 02/59375220
1.2 Kontaktná osoba: Bc. Renáta Horváthová, tel. 02/59375-319, e-mail: renata.horvathova@geology.sk
2. Názov predmetu zákazky
„Náhradné diely pre motorové vozidlá“
3. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah
Vykonávanie dodávky náhradných dielov pre motorové vozidlá typov, ktoré sú bližšie špecifikované
v prílohe č. 1. „Zoznam vozového parku verejného obstarávateľa“
Rozsah záruky poskytovanej zhotoviteľom na dodané náhradné diely určujú príslušné právne predpisy.
Zhotoviteľ bude dodávať výhradne originálne diely alebo schválené náhradné diely podľa návodu výrobcu.
Jednotlivé náhradné diely budú dodávané na základe doručenia objednávky obstarávateľa zhotoviteľovi
v rozsahu stanovenom v objednávke. Dopravu náhradných dielov na miesto dodania zabezpečí dodávateľ
tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred jeho znehodnotením. Dopravné náklady sú zahrnuté
v cene náhradných dielov.
4. Slovník spoločného obstarávania (CPV):
Číselný kód pre hlavný predmet a doplňujúce predmety zákazky z Hlavného slovníka
Hlavný predmet CPV :
34300000-0 časti a príslušenstvo vozidiel a ich motorov
5. Rozdelenie predmetu zákazky
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač predloží vo svojej ponuke navrhovanú cenu za celý
predmet zákazky.
6. Variantné riešenie:
Verejný obstarávateľ neumožňuje predložiť variantné riešenie.

7. Typ zmluvy a trvanie zmluvy
Verejný obstarávateľ vystaví pre úspešného uchádzača celoročnú objednávku s termínom trvania do
31.12.2014. V prípade vyčerpania finančného limitu (6.465,00 EUR bez DPH) bude celoročná objednávka
ukončená skôr.
Plnenie bude realizované na základe čiastkových telefonických, resp. elektronicky zaslaných objednávok
v zmysle jednotkových cien uvedených v cenovej ponuke úspešného uchádzača.
8. Miesto dodania predmetu zákazky
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Mlynská dolina 1
817 04 Bratislava 11
9. Lehota dodania predmetu zákazky
Do 24 hod. od telefonickej, resp. elektronicky zaslanej objednávky oprávneného zástupcu verejného
obstarávateľa na adresu obstarávateľa.
10. Predpokladaná hodnota zákazky:
Predpokladaná hodnota zákazky na dodanie predmetu zákazky je 6.465,00 EUR bez DPH.
11. Miesto a lehota na predkladanie ponúk:
Uchádzač môže predložiť ponuku osobne, elektronicky alebo prostredníctvom poštového doručenia na
adresu:
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Mlynská dolina 1
817 04 Bratislava 11
Kontaktná osoba: Bc. Renáta Horváthová, tel. 02/59375-319, e-mail: renata.horvathova@geology.sk
Ponuky musia byť predložené v lehote do 28. 01.2014 do 12.00 hod.
12. Lehota viazanosti ponuky
Uchádzač je svojou ponukou viazaný počas lehoty viazanosti ponúk. Lehota viazanosti ponúk plynie od
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk do uplynutia lehoty viazanosti ponúk stanovenej verejným
obstarávateľom.
Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 07.02.2014.
13. Hlavné podmienky financovania
Predmet zákazky bude financovaný z verejných zdrojov verejného obstarávateľa.
• Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohovú platbu.
• Úhrada faktúr sa bude uskutočňovať bezhotovostným platobným stykom a to výhradne prevodným
príkazom v eurách. Splatnosť faktúr je 30 kalendárnych dní odo dňa ich doručenia verejnému
obstarávateľovi. Vo faktúre je potrebné uviesť číslo celoročnej objednávky.
14. Mena a ceny uvádzané v ponuke, mena finančného plnenia
Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená v ponuke
uchádzača, bude vyjadrená v mene EUR. Navrhovanú cenu za predmet zákazky predloží uchádzač v ponuke
vyplnením tabuľky v prílohe číslo 2 tejto výzvy „Formulár cenovej ponuky“.
Cenová ponuka vypracovaná v súlade s touto výzvou, musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom uchádzača
alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača a odtlačkom pečiatky uchádzača.
Uchádzač stanoví cenu za obstarávaný predmet zákazky na základe vlastných výpočtov, činností, výdavkov
a príjmov podľa platných právnych predpisov. Uchádzač je pred predložením svojej ponuky povinný vziať
do úvahy všetko, čo je nevyhnutné na úplné a riadne plnenie predmetu zákazky, pričom do svojich cien
zahrnie všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky.
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Ak je uchádzač zdaniteľnou osobou pre DPH v zmysle príslušných predpisov (ďalej len „zdaniteľná
osoba“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:
 navrhovaná zmluvná cena v EUR bez dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“),
 navrhovaná zmluvná cena v EUR vrátane DPH,
Ak uchádzač nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie navrhovanú cenu v EUR celkom s DPH.
Skutočnosť, že nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uchádzač uvedie v ponuke (uviesť „nie som platcom
DPH“).
Uchádzačom stanovená cena je určená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších
predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon
o cenách v znení neskorších predpisov ako cena pevná.
Navrhovaná cena bude zahŕňať dodanie predmetu zákazky vrátane jeho dopravy na miesto dodania
podľa bodu 8. tejto výzvy.
15. Kritériá na vyhodnotenie ponúk a spôsob ich hodnotenia:
Najnižšia cena za náhradné diely uvedené v prílohe č. 2 k Výzve v EUR s DPH.
16. Dôvody na zrušenie súťaže: Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky
z nasledovných dôvodov:
- nebude predložená ani jedna ponuka,
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám,
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie
- jej zrušenie nariadi úrad
17. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
17.1 Verejný obstarávateľ po vyhodnotení predložených ponúk pošle všetkým uchádzačom oznámenie o
výsledku vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma a uzavrie s ním
Celoročnú objednávku.
17.2 Zaslané cenové ponuky budú slúžiť iba na vyhodnotenie úspešného uchádzača. U jednotlivých položiek
predmetu zákazky uvedených v prílohe č. 2 k tejto výzve ide o predpokladané druhy náhradných dielov
a verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo možnosti odobrať aj iné náhradné diely pre typy vozidiel uvedené
v prílohe č. 1 v závislosti od jeho potrieb počas trvania Celoročnej objednávky v cenách, za ktoré sa
obvykle predáva rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky v čase dodania za predpokladu dodržania
finančného limitu 6.465,00 EUR bez DPH.

V Bratislave, dňa 22.01.2014
Ing. Branislav Žec, CSc.
riaditeľ ŠGÚDŠ
Príloha č.1: Formulár cenovej ponuky

Tel.: ++421-2-593 75 111, 547 73 408 (sekret.)
Fax: ++421-2-547 71 940
E-mail: secretary@geology.sk

Bankové spojenie: ŠTÁTNA POKLADNICA
Číslo účtu: 7000390960/8180
IČO:31753604
IČ DPH: SK2020719646
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ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ ÚSTAV DIONÝZA ŠTÚRA
MLYNSKÁ DOLINA 1, 817 04 BRATISLAVA 11

Príloha č. 1

Zoznam vozového parku verejného obstarávateľa

Škoda Octávia 1,6 rok výroby 2003, 75 kW, VIN: TMBHX41U332800470
Opel combo C 1,6, rok výroby 2004, 64 kW, VIN: WOLOXCF0643047230
Passat 1,8, AVT rok výroby 2001, 110 kW, VIN: WVWZZZ3BZ2E272520
Lada Niva 1,7 64kW rok výroby 2004
Škoda Felícia 1,3 50kW rok výroby 2004
Avia 30 rok výroby 1990
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ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ ÚSTAV DIONÝZA ŠTÚRA
MLYNSKÁ DOLINA 1, 817 04 BRATISLAVA 11

Formulár cenovej ponuky
Predmet zákazky: „Náhradné diely pre motorové vozidlá“
Uchádzač :
Adresa, sídlo :
IČO :
IČ DPH :
Vybavuje: Tel.: Fax: E-mail:
Funkcia:
P.č.

Názov položky

MJ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Brzdový kotúč predný Š. Octávia
Brzdový kotúč predný Opel - combo
Brzdový kotúč predný W - Passat
Brzdové platničky predné Š. Octávia
Brzdové platničky predné Opel - combo
Brzdové platničky predné W - Passat
Brzdový bubon zadný Š. Octávia
Brzdový bubon zadný Opel - combo
Brzdový kotúč zadný W - Passat
Homokinetický kĺb vonkajší Š. Octávia
Homokinetický kĺb vonkajší Opel - combo
Homokinetický kĺb vonkajší W - Passat
Vodný chladič Š. Octávia
Vodný chladič Opel - combo
Vodný chladič W - Passat
Posledný diel výfuku Š. Octávia
Posledný diel výfuku Opel - combo
Posledný diel výfuku W - Passat
Vodná pumpa Š. Octávia
Vodná pumpa Opel - combo
Vodná pumpa W - Passat
CENA CELKOM

1 kus
1 kus
1 kus
1 sada
1 sada
1 sada
1 kus
1 kus
1 kus
1 kus
1 kus
1 kus
1 kus
1 kus
1 kus
1 kus
1 kus
1 kus
1 kus
1 kus
1 kus

Telefonický a e-mailový kontakt pre nahlasovanie objednávok:
Dátum:
Podpis štatutárneho zástupcu/ osoby oprávnenou konať za uchádzača:
Odtlačok pečiatky:
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Cena v EUR
bez DPH / MJ

Cena v EUR s
DPH/ MJ

