
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3

           V Bratislave 10.04.2018

           HOMJ/4674/2018

Vec

Zadanie zákazky ,,Oprava a servis služobných motorových vozidiel MÚ MČ BNM 2018/2020,,

zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117  Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto ako verejný obstarávateľ v  zmysle  § 7 ods.  1  písm. b)  Zákona č.

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov predkladá zákazku s nízkou hodnotou Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výzvu na predloženie cenovej ponuky.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

Sídlo:                           Junácka 1, 832 91 Bratislava

IČO: 00 603 317

DIČ: 2020887385

Zastúpený: Mgr. Rudolf Kusý – starosta

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

Číslo účtu: 1800347007/5600

Kontaktná osoba: Ing. Zuzana  Miškovská 02/49 253 375

        2.    Typ zmluvy: Zákazka na poskytnutie služby – 2 roky
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 3.     Opis  predmetu zákazky:

         Predmetom zákazky je zabezpečenie a vykonanie opravárenských služieb a servisu pre služobné

         motorové vozidlá (SMV) Miestneho úradu mestskej časti Bratislava Nové Mesto z dôvodu

         zabezpečenia dlhodobého bezporuchového a bezpečného užívania a prevádzky SMV.

Požadovaný rozsah prác:

1.  Pravidelný servis motorových vozidiel vo vlastníctve objednávateľa podľa pokynov stanovených

 výrobcom pre určené služobné motorové vozidlo (SMV), podľa počtu najazdených kilometrov,

 resp. podľa časového hľadiska predpísaných prehliadok v zmysle pokynov výrobcov motorových

           vozidiel, ako aj podľa objednávok objednávateľa, a to najmä v rozsahu:

· kontrola mechanických častí karosérie, podvozku, všetkých motorových častí, elektrických

zariadení a elektroinštalácie, vrátane kontroly bŕzd, riadenia, svetiel a ich nastavenia,

· kontrola, výmena a doplnenie filtrov, olejov, mazív, chladiacich a brzdových kvapalín

vrátane zimnej a letnej kvapaliny ostrekovacích systémov,

· servis a plnenie klimatizácií (oprava, dezinfekcia, údržba systému, doplnenie plynu),

· zabezpečenie servisu v časti výmeny pneumatík (leto, zima), prípadne opravy a výmeny

kolies-pneumatík, oprava poškodených plechových a hliníkových diskov (zabezpečenie

nových v prípade vážneho poškodenia), výmena ventilov, oprava defektov, vyváženie,

hustenie, obmena a likvidácia ojazdených a poškodených pneumatík,

· diagnostika motorových vozidiel (diagnostika porúch, geometria a nastavenie svetiel),

      2.    Opravy SMV vo vlastníctve objednávateľa podľa pokynov stanovených výrobcom pre určené

                   SMV vyplývajúce z:

· bežnej prevádzky motorových vozidiel týkajúcej sa všetkých motorových vozidiel

objednávateľa a to najmä z pohľadu motorového vozidla ako celku (karoséria vrátane

interiérov, elektrické zariadenia, elektrické elektroinštalácie, motorové a podvozkové časti a

pod.):

· vyplývajúce z pravidelného servisu, na základe zistení z kontrol,

· vyplývajúce z potreby a zistení priamo objednávateľom (výmena žiaroviek,

stieračov, dobitie a výmena akumulátorov),

· poistných udalostí (havária, živel, krádež a iné druhy poistných udalostí),

· opráv vzťahujúcich sa na povinné zmluvné poistenie,

       3.    Dodávka originálnych náhradných dielov a príslušenstva za ceny stanovené importérom

                    vozidiel platnými na území celého Slovenska, pri servise, ako aj oprave,

            4. Umytie a vyčistenie SMV po poskytnutí servisnej služby, bezplatné čistenie motorových

                     vozidiel v rozsahu karoséria, motor, interiér,
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5. Servisné práce súvisiace s odbornou prípravou motorových vozidiel pred absolvovaním

         technických prehliadok STK a emisných kontrol CO,

6. Zabezpečenie prehliadok technického stavu SMV - STK a emisných kontrol CO, na základe

poverenia; pričom poplatky za absolvovanie kontrol hradí priamo objednávateľ,

7. Bezodplatné poskytovanie náhradného vozidla po dobu vykonania niektorej zo služieb aj

v prípade nemechanickej, nemotorickej opravy vozidla; v prípade, ak doba poskytnutia služby

presiahne jeden deň (24 hodín),

8. Bezplatný odvoz a dovoz objednávateľa z / do priestorov dodávateľa, v ktorých sa bude

služba poskytovať ako aj odvoz a dovoz objednávateľa z / do sídla objednávateľa; v prípade,

ak doba poskytnutia služby nepresiahne jeden deň,

9. Bezodplatné založenie tzv. servisnej knižky (záznamu o oprave / servise) pre každé SMV,

10. Zabezpečenie odtiahnutia SMV, v prípade jeho poruchy, do priestorov dodávateľa, v ktorých

sa bude oprava vykonávať.

         Poskytovanie služieb sa vzťahuje na všetky SMV nižšie uvedených továrenských značiek, ktoré

         sú vo vlastníctve a v užívaní objednávateľa:

P.
č.

Názov Typ Druh
paliva

Výkon Rok
výroby

1. Škoda SuperB  Elegance benzín 1,8 / 118 kW 2008
2. Škoda Octavia  Ambiente benzín 1,6 / 75 kW 2008
3. Škoda Fabia  Easy benzín 1,2 / 40 kW 2003
4. Škoda Fabia Combi benzín 1,2 / 47 kW 2003
5. VolksWagen Caddy benzín 1,2 / 77 kW 2014
6. VolksWagen Caddy benzín 1,4 / 92 kW 2016
7. Dacia Lodgy  AC kombi benzín 1,6 / 61 kW 2013

        Počet vozidiel zaradených do flotily sa môže počas zmluvného obdobia v závislosti od

        potreby objednávateľa meniť.

        Cena služby (s DPH):

1. cena jednej Nhod. (normohodiny) za výkon služieb (prác):

· pravidelného servisu,

· opravy,
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· servisných prác súvisiacich s prípravou SMV pred absolvovaním technických prehliadok

STK a emisných kontrol CO, vrátane zabezpečenia samotného výkonu týchto technických

prehliadok STK a emisných kontrol CO:

.........................................,00 EUR bez DPH, s DPH/ 1 aj začatá Nhod

2. cena za odtiahnutie motorového vozidla, v prípade jeho poruchy, resp. autonehody

.........................................,00 EUR bez DPH, s DPH/ 1 aj začatý kilometer.

 4. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 12 500,00 €

 5. Miesto a lehota na predkladanie ponúk

5.1 Ponuku predkladajte mailom: jana.homolova@banm.sk

5.2 Ako predmet správy treba uviesť ,,Oprava a servis SMV,,

            Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Miškovská  ( 02/49 253 375 )

5.3 Lehota na predloženie ponuky: 17.04.2018 do 12:00 hod.

5.4 Platnosť ponuky: ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk do 31.12.2020

6. Obchodné podmienky:

V zmysle § 340b ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) je subjekt verejného práva

 (dlžník) podľa § 261 ods. 3 a 5 povinný splniť peňažný záväzok z dodania tovaru alebo poskytnutia

služby  v  lehote  splatnosti  30  dní  odo  dňa  doručenia  dokladu  alebo  30  dní  odo  dňa  poskytnutia

riadneho plnenia veriteľom, podľa toho, ktorý z týchto dní nastal neskôr.

7. Miesto a lehota  plnenia:

Miesto plnenia  zákazky: Miestny úrad MČ BNM, Junácka 1, 831 03 Bratislava

Lehota plnenia: podľa čiastkových objednávok

                                (na dobu v trvaní 24 kalendárnych mesiacov, resp. do vyčerpania sumy vo výške

                                    15.000 € s DPH, podľa toho ktorá skutočnosť nastane skôr)

8. Cena a spôsob určenia ceny:

cena  za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady  spojené s predmetom zákazky vrátane

dopravy ako celku.

         ak uchádzač je platcom DPH, cenu stanoví v štruktúre:
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· celková cena bez DPH

· sadzba a výška  DPH

· celková cena s DPH

ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie celkovú cenu a upozornenie, že nie je   platcom

DPH.

9. Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží:

· opis predmetu zákazky

· fotokópiu aktuálneho dokladu o oprávnení podnikať v predmete zákazky

10. Hodnotenie ponúk:

Jediným kritériom na posúdenie predmetu zákazky je najnižšia cena. Víťazom sa stane uchádzač,

ktorého cena  je najnižšia zo všetkých predložených ponúk zadávanej zákazky.

11. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť s úspešným uchádzačom zmluvu na dodanie

tovaru, resp. poskytnutie služby alebo zhotovenie diela v prípade, ak nastanú okolnosti, ktoré v čase

uverejnenia výzvy nemohol predpokladať.

Ing. Daša Effenbergerová, v. r.

Oddelenie investícií a verejného obstarávania


