MsP/Op-154/2017

Prieskum trhu - výzva na predloženie cenovej ponuky
Zákazka na dodanie tovaru s predpokladanou hodnotou nižšou
ako finančné hodnoty pre podlimitné zákazky.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov : Mesto Michalovce
Sídlo : Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce
Štatutárny zástupca : Viliam Zahorčák, primátor mesta
IČO : 00 325 490
DIČ : 2020739039
Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu, IBAN: 4204223001/56000, SK04 5600 0000 0042 0422 3001
Kontaktná osoba : JUDr. Dušan Šanta
Mobil : +421 905 945 041
E-mail : mspmi@msumi.sk
2. Predmet zákazky
Nákup osobného motorového vozidla formou finančného leasingu –,,pre mestskú políciu“.
3. Opis predmetu zákazky, množstvo alebo rozsah predmetu zákazky
Predmetom zákazky je dodanie tovaru - 1 ks osobného motorového vozidla, ktoré bude slúžiť pre
účely Mestskej polície Michalovce.
3.1.Základné (minimálne) technické parametre :
- Vyhovovanie karosérie: päťdverová, päťmiestna,
- Motor: zážihový, max. výkon 88 kW / 6000 ot., počet valcov 4, počet ventilov – 16,
- prevodovka – päť (5) stupňová mechanická,
- celková výška vozidla: 1610 mm,
- celková šírka vozidla: 1775 mm,
- celková dĺžka vozidla: 4175 mm,
- celková hmotnosť vozidla: 1730 kg
3.2. Vybavenie vozidla:
 letné pneumatiky 215/55 R17 + zliatinové disky
 automatické svietenie
 LED denné svietenie
 LED stretávacie svetlomety
 predné hmlové svetlomety
 vonkajšie spätné zrkadla elektricky nastaviteľné a sklopiteľné
 zatmavené zadné bočné sklá vrátané skla 5. dverí
 opierka pre nohu vodiča
 palubný počítač (ukazovateľ okamžitej spotreby, vonkajšia teplota, dojazd, kontrola
tlaku v pneumatikách)
 elektrický ovládanie okien
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upozornenie nezavretých dverí
výškovo a pozdĺžne nastavený volant
výškovo nastaviteľné predné sedadla
vyhrievanie predných sedadiel
automatická klimatizácia
centrálne uzamykanie s diaľkovým ovládaním
airbag vodiča a spolujazdca
parkovacie senzory predné a zadné
cúvacia kamera

3.3. Farebné vyhotovenie:
 Karoséria – biela farba
3.4. Povinné vybavenie vozidla:
 Povinná výstroj a výbava v zmysle zákona č. 725/2004 Z. Z. V znení neskorších
predpisov pre daný druh vozidla
3.5. Doplnkové príslušenstvo a výbava:
1. Výstražne svetelné a zvukové zariadenie:
a) Svetelné zariadenie:
- svetelná LED rampa – modrá,
- 4x rohový modul,
- 1x po oboch stranách reproduktora priame výstražné svetla umiestnené v smere
jazdy,
- reproduktor umiestnený v strede rampy,
- LED nápis STOP vpredu a vzadu,
- LED bočné pracovné svetla,
- min. dĺžka 1192 mm,
- pozičné svetla do masky modré,
- držiaky svetelnej rampy,
b) Zvukové zariadenie:
- výkon 100W
- externý ovládač:
 s ovládaním výstražných svetiel spolu, alebo samostatne jednej zo strán + pozičné
svetlá,
 s ovládaním výstražných zvukov,
 integrovaný mikrofón
2. gumené rohože na podlahe kde sú koberce,
3. hasiaci prístroj,
4. ťažné lano,
5. sada zimných pneumatík.
6. inštalácia vozidlovej rádiostanice Motorola s GPS, ktorú dodá verejný obstarávateľ.
Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny
typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ 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.

S vozidlom musí byť dodaný:
- platný technický preukaz pre premávku na pozemných komunikáciách v SR,
- návod na obsluhu a údržbu vozidla v slovenskom jazyku,
- servisná knižka
- certifikát výstražného svetelného a zvukového zariadenia
4. Záručné podmienky :
- Záruka na vozidlo musí byť minimálne 36 mesiacov alebo 100 tis. najazdených
kilometrov od dátumu prevzatia vozidla kupujúcim (dátum uvedený na preberacom –
odovzdávacom protokole),
- záruka proti skorodovaniu karosérie musí byť minimálne 5 rokov,
5. Servisné podmienky :
- záručný servis zabezpečí predajca vo svojich servisných strediskách,
- autorizovaný servis vozidiel maximálne vo vzdialenosti do 20 km.
6. Predpokladaná cena predmetu zákazky:
- max. do 22 900 EUR s DPH.
7. Výsledok cenovej ponuky:
- Kúpna zmluva, lesingová zmluva
8. Lehota plnenia:
- Termín dodania predmetu zákazky je najneskôr do 14.08.2017.
9. Financovanie predmetu a hlavné platobné podmienky:
- Predmet zákazky má byť zakúpený formou finančného leasingu na dobu 36 mesiacov
vo forme rovnomerných splátok a akontáciou 0,-EUR, pričom PZP, havarijné
poistenie a všetky ostatné poplatky a provízie musia byť zahrnuté v mesačnej platbe.
10. Cena a spôsob určenia:
- Cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené so zaobstaraním
predmetu zákazky. Cena musí byť stanovená ako cena maximálna v EUR bez DPH aj s
DPH.
11. Miesto plnenia:
- odberné miesto v Michalovciach.
12. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky:
- obhliadka nie je potrebná.
13. Podmienky účasti:
- uchádzač musí spĺňať podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) Zákona č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO). Splnenie podmienky účasti preukáže
predložením kópie dokladu o oprávnení dodávať predmetný tovar (kópia výpisu zo
živnostenského registra alebo z obchodného registra), alebo poskytovať službu.

14. Pokyny na predloženie cenovej ponuky:
Uchádzač vloží ponuku do obálky a tá musí obsahovať nasledovné údaje:

o
o
o

adresu alebo obchodné meno uchádzača,
označenie „Cenová ponuka – neotvárať!“ ,
označenie nápisom „Vozidlo pre MsP.“,

byť riadne uzatvorená, podpísaná zodpovednou osobou (alebo opečiatkovaná) a následne
prelepená priesvitnou lepiacou páskou.
Ponuka, ktorá nebude spĺňať vyššie uvedené požiadavky nebude zaradená do hodnotenia.
Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk uvedenej vo výzve sa vráti
uchádzačovi neotvorená.
15. Súťažné podklady:
- Verejný obstarávateľ súťažné podklady neposkytuje nakoľko k vypracovaniu ponuky
nie sú potrebné.
16. Kritérium na vyhodnocovanie ponúk:
- Obstarávateľ vyberie ako úspešnú ponuku uchádzača s najnižšou cenou s DPH za
celý predmet zákazky s ktorým uzavrie zmluvný vzťah.
17. Otváranie a vyhodnocovanie ponúk z prieskumu trhu:
- otváranie a vyhodnocovanie ponúk sa uskutoční dňa 20.07.2017 od 13:00 hodín v
kancelári náčelníka MsP Michalovce. Verejný obstarávateľ vykoná vyhodnotenie
ponúk bez prítomnosti uchádzačov. Ponuky sa budú vyhodnocovať podľa kritéria na
vyhodnotenie ponúk. Ponuka s najnižšou cenou sa umiestni na prvom mieste v
poradí, ponuka s najvyššou cenou na poslednom mieste v poradí. Úspešná bude
ponuka na prvom mieste v poradí.
18. Ponuka je súčasťou prieskumu trhu. Vyhodnotenie ponúk sa neriadi ustanoveniami § 53 ZVO.
19. Obstarávateľ si vyhradzuje právo vyhlásiť ďalšie kolo výberového konania, alebo výberové
konanie zrušiť.
20. Ďalšie informácie:
- komunikácia s uchádzačmi bude zabezpečovaná e-mailom. Verejný obstarávateľ určil
na komunikáciu e-mailovú adresu: mspmi@msumi.sk
Príjemca elektronickej pošty je povinný potvrdiť prijatie každej správy v písomnej odpovedi.
Informácia o vyhodnotení ponúk bude uchádzačom zaslaná elektronicky na ich e-mailovú adresu
bezodkladne po vyhodnotení ponúk.

V Michalovciach 11.7.2017
Viliam Zahorčák
primátor

