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

   V Bratislave 13.06.2018

       7582/2018/KIAZ

Vec

Zadanie zákazky na „Zabezpečenie verejného obstarávania – oprava a servis pre služobné

motorové vozidlo (SMV) ŠKODA SUPER B, Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Nové

Mesto“, 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: SK08 5600 0000 0018 0034 7007

 Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Miškovská 02/49 253 375, 0905 387 039

2. Typ zmluvy: Zákazka na poskytnutie služieb
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3. Opis predmetu zákazky:

Zabezpečenie a vykonanie opravárenských služieb a servisu pre služobné motorové vozidlo (SMV) ŠKODA

SUPER B, Miestneho  úradu  mestskej  časti  Bratislava-Nové  Mesto,  týkajúce  sa  najmä  pravidelných  a

nepravidelných servisných úkonov, bežných opráv, opráv pri poistných udalostiach, prípravy služobných

motorových vozidiel na STK, nákup a inštalácia nových (oprava výmenou) a ďalších uvedených servisných

prác z dôvodu zabezpečenia dlhodobého bezporuchového a bezpečného užívania a prevádzky SMV.

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky:

Požadovaný rozsah prác:

1. Mechanické servisné práce zahŕňajú najmä:

- servis brzdových systémov,

- výmena brzdových obložení,

- výmena brzdovej kvapaliny,

- generálne opravy motorov a prevodoviek,

- montáž a demontáž zabezpečovacích zariadení a fólií,

- nastavenie svetiel, výmena žiaroviek, xenónových výbojok, výmena stmievačov a pod.,

- geometria,

- kontrola a výmena olejov, filtrov a mazania, kontrola chladiacej sústavy, výmena chladiacej kvapaliny,

- výmena rozvodových remeňov,

- opravy podvozkových častí,

- výmena tlmičov,

- výmena náhradných dielov na náprave vozidla alebo výmena nápravy vozidla,

- oprava a výmena čelných skiel,

- oprava výfukových systémov,

- servis a plnenie klimatizácií (oprava, dezinfekcia, údržba systému),

- repas, oprava alternátorov, štartérov, výmena za nové alebo repasované,

- čistenie interiéru, impregnácia kože, tepovanie a pod.

2. Elektrikárske práce zahŕňajú najmä:

- diagnostika porúch na vozidle, vymazanie chýb, reset, nastavenie nového servisného intervalu,

- opravy elektroinštalácie, vzduchotlaku,

- opravy ABS, ASR, ESP, EBD a pod.,

- výmena častí elektroniky,

- opravy riadiacich jednotiek,

- opravy parkovacích senzorov.

3. Klampiarske práce zahŕňajú najmä:

- opravy havarovaných automobilov - brúsenie, zváranie, tmelenie, vyklepávanie,

- opravy karosérií,



3

- lakovanie, leštenie,

- ošetrenie a konzervácia podvozkových častí a dutín vozidla,

- oprava karosérie bez poškodenia laku,

- zváranie plastov.

4. Pneuservis - práce zahŕňajú najmä:

- výmena kolies (pneumatík, diskov, ventilov, snímačov tlaku vzduchu),

- oprava defektov, vyváženie, hustenie, likvidácia ojazdených pneumatík,

- zhodnotenie poškodeného disku a vystavenie posudku na poškodený disk,

- zhodnotenie aktuálneho stavu pneumatík,

- očistenie, zabalenie, plnenie pneumatík, ošetrenie pneumatík pred uskladnením.

5. Odťahová služba zahŕňa najmä:

- odvoz nepojazdného služobného motorového vozidla do dielenských priestorov dodávateľa,

- nonstop zabezpečenie odvozu,

- zabezpečenie tejto služby v rámci Slovenskej republiky a krajín Európskej únie.

Technické vlastnosti:

Osobné motorové vozidlo do 3,5 t, počet najazdených kilometrov k 31.05.2018 – 164472 km.

P. č.: Názov: Typ: Druh paliva: Výkon: Rok výroby:

1. Škoda SuperB  Elegance benzín 1,8 / 118 kW 2008

Hodnota zákazky je stanovená na základe predpokladaného počtu 220 normohodín počas trvania zmluvy.

Uvedený  počet  hodín  sa  môže  počas  trvania   platnosti  ponuky  zvýšiť alebo  znížiť podľa  potrieb

objednávateľa,  avšak  nemôže presiahnuť maximálnu  výšku zdrojov  určených na  predmet zmluvy, t. j.

15 000,00 EUR s DPH.

Počet/rozsah poskytnutých služieb a tovarov je predpokladaný a slúži pre výpočet ceny v rámci

stanoveného kritéria na vyhodnotenie ponúk.

Fakturovanie bude na základe skutočne poskytnutých služieb a dodaných tovarov do vyčerpania maximálnej

výšky zdrojov určených na predmet zákazky.

Objednávateľ nie je povinný objednávať celý rozsah definovaného predmetu zákazky.

Dodávateľ si nemôže nárokovať, aby počas trvania tejto zákazky objednávateľ odobral celé množstvo

predmetu zákazky.

Neodobratie predmetu zákazky objednávateľom v celom množstve nezakladá práva dodávateľa uplatniť si

nárok na náhradu škody a ani od zmluvy odstúpiť.

Dodávateľ je povinný do 2 pracovných dní od ukončenia súťaže preukázať dokladom, že:

1. je oprávnený poskytovať služby vo vzťahu k predmetu zákazky, na ktorú predkladá ponuku (napr. výpis

z OR a pod.).
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2. je autorizovaný servis pre značky VW, ŠKODA, s oprávnením vykonávať záručné, pozáručné opravy a

servis na vozidlách značiek VW, ŠKODA, (napr. certifikáty ISO)

3. Porušenie týchto povinností sa považuje za porušenie podmienok ver. obstarávania.

Dodávateľ je povinný oznámiť objednávateľovi kontaktné údaje na call centrum, resp. kontaktnú osobu

dodávateľa. Následne je objednávateľ povinný oznámiť svoju kontaktnú osobu dodávateľovi (e-mailom). V

prípade zmeny kontaktných údajov sú obe zmluvné strany povinné túto skutočnosť bezodkladne oznámiť

emailom druhej strane.

Dodávateľ je  povinný  mať k  dispozícii  informačný  systém,  ktorý  na  základe  udania  potrebných

identifikačných údajov týkajúcich sa osobného vozidla oznámi dodávateľovi všetky konkrétne úkony, ktoré

je potrebné v rámci servisu vykonať (resp. boli vykonané).

Dodávateľ je povinný zabezpečiť zvolávacie akcie na základe požiadavky výrobcov vozidiel v prípade

zistenia chýb a závad spôsobených výrobcom a oznámiť túto skutočnosť kontaktnej osobe objednávateľa.

Dodávateľ je povinný zabezpečiť geometriu. V prípade zabezpečenia geometrie subdodávateľsky,

dodávateľ nie je oprávnený účtovať objednávateľovi akékoľvek náklady súvisiace s dovozom/odvozom auta

k subdodávateľovi.

Prevádzka dodávateľa sa musí nachádzať v meste Bratislava.

Dodávateľ zodpovedá za to, že všetky služby budú poskytované na najvyššej odbornej úrovni.

Dodávateľ je povinný dodržiavať servisné postupy predpísané výrobcom vozidla.

Dodávateľ je povinný používať pri servisných prácach originálne náhradné diely, v odôvodnených prípadoch

je možné použiť kvalitatívne rovnocenné alebo repasované náhradné diel (po odsúhlasení objednávateľom).

Dodávateľ bude vykonávať služby na vozidlách na základe samostatných objednávok vystavených

objednávateľom.

Objednávateľ je povinný v objednávke uviesť dohodnutý termín realizácie predmetu objednávky a

maximálnu cenu za opravu, ktorá bude vychádzaj z cenovej ponuky dodávateľa.

Dodávateľ je povinný v rámci servisného úkonu poskytovať službu PICK-UP SERVIS (odvoz a dovoz vozidla

objednávateľa) počas celej doby platnosti zákazky.

S ohľadom na čistotu osobného automobilu (interiér, exteriér) je dodávateľ povinný po servisnom zásahu,

resp.  po  vykonaní  opravy  a  pod.  (v  súlade  s  technickou  špecifikáciou  predmetu  zmluvy)  vrátiť osobný

automobil v takom stave, v akom ho prevzal.

Dodávateľ je povinný zabezpečiť likvidáciu vymenených náhradných dielov a použitého materiálu na vlastné

náklady a vlastnú zodpovednosť.

V prípade poistnej udalosti na predmete zákazky, ktorá je predmetom servisného úkonu, sa dodávateľ

zaväzuje vykonať všetky úkony súvisiace s likvidáciou poistnej udalosti, ako sú: obhliadka vozidla, pomoc

pri vyplnení hlásenia poistnej udalosti, vystavenie krycieho listu pre poisťovňu, pričom objednávateľ uhradí

dodávateľovi len výšku spoluúčasti na poistnej udalosti, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Dodávateľ

je povinný zaslať objednávateľovi zákazkový list obsahujúci zoznam všetkých vykonaných opráv a použitých

náhradných dielov na predmetnom poškodenom vozidle.
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Ak dôjde k poškodeniu vozidla pri havárii, dodávateľ začne s vykonaním opravy až po vykonaní obhliadky a

určení výšky škody poisťovňou, u ktorej je vozidlo poistené alebo po obdržaní vyjadrenia objednávateľa k

takejto udalosti.

Dodávateľ je povinný zabezpečiť 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).

Komunikácia medzi dodávateľom a objednávateľom musí byť realizovaná elektronicky. Prípadné ústne

dohody musia byť následne potvrdené elektronicky.

Cena služby (bez DPH, s DPH) v štruktúre:

Poradie Servisný úkon Cena za 1N/h bez DPH Cena za 1N/h s DPH

1. Mechanické servisné práce

2. Elektrikárske práce

3. Klampiarske práce

4. Pneuservis

Celková cena za 1 N/hod.

Poradie Úkon Cena za 1 km bez DPH Cena za 1 km s DPH

5. Odťahová služba

Ceny sú stanovené v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky

MF SR č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Cena normohodiny (hodinová sadzba) na servisné práce musí zahŕňať všetky náklady spojené s činnosťami

uvedenými vo funkčnej špecifikácii predmetu zákazky okrem cien za náhradné diely, prevádzkové kvapaliny,

prípadne iný tovar, príslušenstvo a pod. súvisiace so servisom motorových vozidiel.

Cena za 1 normohodinu servisného úkonu zahŕňa:

- diagnostiku závad a porúch vozidla objednávateľa,

- vypracovanie cenovej ponuky,

- cenu za výkon opravy, servisu a pod.,

- službu pick-up servis.

Celková cena predmetu zákazky a cena za normohodinu obsahuje všetky ostatné náklady dodávateľa

spojené s plnením predmetu (napr. likvidácia odpadu, doprava,...) a tiež všetky dane, celá, poplatky, platby

vyberané v rámci uplatňovania nesadzobných opatrení ustanovené osobitnými predpismi, ako aj iné náklady

spojené s plnením zmluvy.

Dodávateľovi nevznikne nárok na úhradu akýchkoľvek dodatočných nákladov, ktoré si nezapočítal do ceny

predmetu zmluvy. Všetky ceny predložené dodávateľom zohľadňujú primerané, preukázateľné náklady a

primeraný zisk.
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Celková cena a jednotkové ceny v cenovej kalkulácii budú zaokrúhlené maximálne na dve (2) desatinné

miesta.

Celková cena za servisný úkon sa určí ako súčin 1 normohodiny servisného úkonu a skutočnej doby trvania

servisného úkonu. Skutočná doba trvania servisného úkonu musí byť vyjadrená v celých hodinách, resp. v

minútach pri servisných úkonoch, ktorých doba trvania nebude celá hodina. Účtovať sa bude cena podľa

počtu odpracovaných hodín a v prípade minút sa servisný úkon zaokrúhli matematicky na polhodiny z

normohodiny.

Cena za náhradné diely a príslušenstvo bude vychádzať z aktuálneho cenníka dodávateľa a bude

porovnateľná s cenou porovnateľných tovarov na relevantnom trhu.

Platnosť verejného obstarávania opravárenských služieb a servisu pre SMV ŠKODA SUPER B, BA840UG je

na 3 roky alebo do vyčerpania limitu VO – 15 000,00 EUR s DPH.

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

5. Miesto a lehota na predkladanie ponúk:

5.1 Ponuku predkladajte mailom: zuzana.kianickova@banm.sk

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

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

5.4 Lehota na predloženie ponuky: 20.06.2018 do 09:00 hod.

5.5 Viazanosť/platnosť ponuky: do lehoty viazanosti ponuky

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, 832 91 Bratislava

Lehota plnenia: 15 dní od doručenia jednotlivej objednávky .

Plnenie predmetu zákazky je stanovené na 3 roky, alebo do vyčerpania finančného limitu, 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.
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Ak uchádzač je platcom DPH, cenu stanoví v štruktúre:

· 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:

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.

JUDr. Jaroslav Matovič, v. r.

oddelenie investícií a verejného obstarávania


