MESTO SVÄTÝ JUR
Mestský úrad, Prostredná ul. č. 29, 900 21 Svätý Jur
Naša zn.:10796/1150/2014

Výzva
na predloženie cenovej ponuky na dodanie tovaru v rámci prieskumu trhu podľa § 9 ods. 9
zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov pri zadávaní zákazky s názvom :
Dodávka osobného motorového vozidla.
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Mesto Svätý Jur
IČO
00 304 832
Sídlo:
Prostredná 29, 90021, Svätý Jur
Tel.č.:
02/49202301
fax:
02/49202388
E-mail: msu@svatyjur.sk
2. Typ zmluvy:
Zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka.

3. Miesto dodania predmetu zákazky:
Mesto Svätý Jur.
4. Podrobný opis predmetu zákazky:
Osobné motorové vozidlo.
Špecifikácia základných technických parametrov:
Vyhotovenie karosérie: samonosná, 5 - dverová, 5 - miestna, oceľová, plne pozinkovaná.
Minimálny objem nákladového priestoru v dm3:
s nesklopenými zadnými sedadlami (po kryt batožinového priestoru) 315
s nesklopenými zadnými sedadlami (po strechu) 1300
Užitočná hmotnosť: min. 530 kg.
Motor: EURO 5, benzínový 4-válec, objem do 1400 cm3, min. výkon motora (kW) 63
Podvozok: dvojnápravový s jednomontážou
Počet hnaných náprav: 1 predná
Prevodovka: min. mechanická 5 stupňová,
Spotreba: kombinovaná, max 5,9 l/100 km.
Najväčšia konštrukčná rýchlosť: min. 175 km/h.
II. Minimálne vybavenie vozidla:
Climatronic – automatická klimatizácia.
Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním (2 sklopné kľúče).
Rádio (2 DIN) s CD a MP3 + audiovstup + 4 reproduktory.
Ďalšie 4 reproduktory vzadu.
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Maxi DOT – plne grafický displej palubného počítača.
Halogénové projektorové svetlomety.
Predné hmlové svetlomety s Daylight funkciou.
Tempomat.
Airbag vodiča a spolujazdca s predpínačmi bezpečnostných pásov.
Bočné airbagy.
Tónované sklá.
SUNSET – vyšší stupeň tónovania skiel od B-stĺpika.
Elektrické ovládanie okien, vzadu s detskou poistkou.
ESC vrátane ABS.
MSR.
ASR.
HBA.
Disky LINE z ľahkých zliatin 6,0 J × 15".
Kontrola tlaku v pneumatikách.
Rezerva na oceľovom disku (plnohodnotná).
Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča.
Lakťová opierka vpredu.
Signalizácia nezapnutého bezpečnostného pásu vodiča
Delené zadné sedadlá (60/40)
ISOFIX – príprava pre uchytenie dvoch detských sedačiek
Nárazníky vo farbe karosérie
Vonkajšie spätné zrkadlá a kľučky dverí lakované vo farbe vozidla
Bočné ochranné lišty dverí
Hlavové opierky vzadu – 3 ks
Imobilizér
Trojramenný kožený volant + malý kožený paket
Chrómový paket (hlavica a rámček radiacej páky, poistné tlačidlo ručnej brzdy)
Vkladané tkané koberce
Posilňovač riadenia
Peľový filter
Predný stierač AERO (s cyklovačom a voľbou frekvencie)
Zadný stierač s ostrekovačom a frekvenciou
Stredová konzola so zásuvkou 12V, držiak nápojov a odkladacia priehradka
Odkladacie schránky pred spolujazdcom uzatvárateľné s osvetlením (spodná schránka
chladená)
Odkladacia priehradka vo výplniach predných dverí s držiakom na 1,5 l fľašu
Funkčný paket
(odkladacia schránka v batožinovom priestore, odkladacie kapsy vo výplniach zadných
dverí, výklopná odkladacia schránka pod prednými sedadlami, schránka na okuliare,
dve čítacie svetlá – vpredu a vzadu, veko spodnej odkladacej schránky pred sedadlom
spolujazdca, 3 sklopné držadlá, zadné s vešiačikmi, make-up zrkadlá v slnečných
clonách)
Osvetlenie batožinového priestoru
Bez označenia motorizácie
Centrálne zamykanie
Doživotná garancia Mobility
Predĺžená záruka na 4 roky, do 60 000 km.
Signalizácia vzdialenosti pri parkovaní vzadu.
III. Farebné vyhotovenie:
a) Karoséria – bezpríplatková farba, modrá.
b) Interiér – štandardný – čierny šedo.

IV. Povinné vybavenie vozidla
a) Povinná výbava vozidla podľa ustanovenia všeobecného záväzného právneho
predpisu.
b) Lekárničku podľa ustanovenia všeobecného záväzného právneho predpisu, ktorý
vydalo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
V. Požadované doplnkové príslušenstvo a výbava (v cene vozidla):
a) Podložky na upevnenie tabuliek s evidenčným číslom.
Poznámka:
Ak je v opise predmetu zákazky odvolávka na konkrétny výrobok (značku) uchádzač môže
použiť aj ekvivalentné výrobky, parametrami zodpovedajúce uvedeným výrobkom.
5. Rozsah predmetu zákazky:
1 kus osobného motorového vozidla.
Predmet obstarávania bude dovezený a odovzdaný v lehote najneskôr do 3 mesiacoch od
prevzatia objednávky na miesto vo Svätom Jure, uvedené v objednávke.
6. Možnosť predloženia ponuky na celý predmet zákazky, resp. jeho časť:
Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet obstarávania.
7. Predpokladaná cena predmetu zákazky :
8.500,00 EUR bez DPH
8. Spôsob tvorby ceny :
V cene uchádzač zahrnie všetky náklady spojené so zabezpečením a odovzdaním predmetu
obstarávania uvedené v tejto výzve.
9. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky :
Lehota začatia plnenia predmetu zákazky :
14.07.2014
Lehota dokončenia predmetu zákazky :
14.10.2014
10. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk do :
a) Dňa 08.07.2014 o 12.00 hod.
b) Doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy a osobne na tej istej
adrese, do podateľne v zalepenej obálke s heslom „AUTO, NEOTVÁRAŤ!!!“.
c) Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
11. V ponuke uchádzač predloží :
 vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami určenými obstarávateľom
v prieskume, podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača,
 požiadavky na obstarávateľa,
 výpis z obchodného alebo živnostenského registra, oprávnenie poskytovať danú službu
(živnostenský list alebo aktuálny výpis z Obchodného registra) v súlade s predmetom
oslovenia – kópia,
 referencie z akcií podobného typu,
 čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá evidované nevysporiadané finančné a iné
záväzky voči Mestu Svätý Jur,
 vyhlásenie uchádzača, že súhlasí so zverejnením svojej ponuky v súlade so zákonom
verejnom obstarávaní,
 vyhlásenie uchádzača, že súhlasí so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona
č.122/2013 Z.z.,
 potvrdenie o platnosti ponuky do 31.10.2014,
 celková cena za predmet obstarávania s DPH,

 cena za predmet obstarávania bez DPH,
 v prípade, že uchádzač nie je platcom DPH na túto skutočnosť upozorní.
12. Podmienky financovania predmetu zákazky:
Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote
splatnosti faktúry 14 dní od jej doručenia a odsúhlasenia objednávateľom. Obstarávateľ
neposkytuje preddavok.
13. Kritériá na hodnotenie cenových ponúk:
a) Kritéria :
Najnižšia cena za celý predmet zákazky
b) Spôsob hodnotenia kritérií :
Poradový
Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie :
Ing. Roman Šišovič, tel. č.: +421 907 717 753
Podpis osoby zodpovednej za verejné obstarávanie

Vo Svätom Jure, dňa 27.06.2014

