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OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Formulár: Príloha č. 4 k vyhláške č. 530/2009 Z. z.
Druh postupu: Verejná súťaž.
Druh zákazky: Služby.
ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1.

Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)
Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky
IČO: 31947000
Hlavná 110, 042 65 Košice-Staré Mesto
Slovenská republika
Kontaktné miesto (miesta): Kancelária Ústavného súdu SR,
Mäsiarska 59, 042 65 Košice
Kontaktná osoba: Ing. Mgr. Dagmar Pillárová
Mobil: +421 905882924
Telefón: +421 557207251
Fax: +421 556227701
E-mail: dagmar.pillarova@concourt.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa/obstarávateľa
(URL): http://www.concourt.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.concourt.sk
Ďalšie informácie možno získať na:už uvedenej adrese a kontaktnom
mieste (miestach).
Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný
dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na:už uvedenej
adrese a kontaktnom mieste (miestach).
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na:už uvedenú adresu
a kontaktné miesto.

I.2.

Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet alebo predmety
činnosti

I.2.1.

Druh verejného obstarávateľa
Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo
miestnych útvarov
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona:
§ 6 ods. 1 písm. a).

I.2.2.

Hlavný predmet alebo predmety činnosti

Všeobecné verejné služby
I.2.3.

Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných
obstarávateľov
Nie.

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.1.

Opis

II.1.1. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa
Opravy, údržba, prehliadky a súvisiace služby pre služobné motorové
vozidlá.
II.1.2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác,
dodania tovarov alebo poskytovania služieb
c) Služby.
Kategória služby číslo (kategórie služieb číslo 1-16 podľa prílohy č. 2
k zákonu/kategórie služieb číslo 17-27 podľa prílohy č. 3 k zákonu): 1.
Hlavné miesto poskytovania služieb: Košice
NUTS kód:
SK0.
SK042.
II.1.3. Oznámenie zahŕňa
Vypracovanie rámcovej dohody.
II.1.4. Informácie o rámcovej dohode
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom.
Trvanie rámcovej dohody (obdobie): v mesiacoch.
Hodnota: 48
Predpokladaná celková hodnota nákupov na celé obdobie trvania
rámcovej dohody (bez DPH): Rozpätie hodnôt.
Od: 88000,0000 Do: 92000,0000 EUR
II.1.5. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Poskytovanie služieb súvisiacich so záručnými i pozáručnými
opravami, údržbou, servisom, prehliadkami, kontrolami a
poskytovanie doplnkových služieb pre služobné motorové vozidlá
verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ požaduje kompletný
servis vozidiel vrátane: klampiarskych, lakovacích, elektrikárskych a
mechanických prác, bežných opráv a údržby, opráv a obhliadok v
súvislosti s poistnými udalosťami, periodických a servisných
prehliadok s výmenou oleja, filtrov, diagnostiky vozidiel, kontroly
rozvodu a ďalších komponentov podľa servisného plánu, komplexnej
prípravy a kontroly vozidiel pred technickou kontrolou, emisnou
kontrolou, vykonanie technickej kontroly a emisnej kontroly,
požičiavanie náhradného vozidla v prípade potreby verejného
obstarávateľa, odtiahnutie nepojazdných vozidiel do servisných dielní

uchádzača, použitia originálnych náhradných dielov.
II.1.6. Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 50112000-3.
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 50112110-7, 50112111-4, 50112120-0.
II.1.7. Rozdelenie na časti
Nie.
II.1.8. Povoľuje sa predloženie variantných riešení
Nie.
II.2.

Množstvo alebo rozsah zákazky

II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: Rozpätie hodnôt.
Od: 88000,0000 Do: 92000,0000 EUR
II.2.2. Opcie
Nie.
II.3.

Trvanie zmluvy alebo lehoty uskutočnenia
Obdobie: v mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .
Hodnota: 48

ODDIEL III. PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ
INFORMÁCIE
III.1.

Podmienky týkajúce sa zmluvy

III.1.1. Požadované zábezpeky a záruky
III.1.2. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania alebo
odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa riadia
Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov
verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky
alebo zálohy na realizáciu predmetu zákazky.
III.1.3. Právne vzťahy vyžadované od skupiny dodávateľov, s ktorou sa
uzatvorí zmluva
Ak ponuka skupiny uchádzačov bude prijatá, verejný obstarávateľ
bude vyžadovať od tejto skupiny dodávateľov, aby uzatvorená zmluva
s verejným obstarávateľom zaväzovala členov skupiny, aby ručili
spoločne a nerozdielne za záväzky voči verejnému obstarávateľovi
vzniknuté počas realizácie predmetu zákazky. Zmluva má obsahovať
podmienky pre všetkých členov skupiny dodávateľov, ako sa majú
spolupodieľať na dosiahnutí dojednaného účelu, pre ktorý skupina
dodávateľov vznikla. Zmluva musí obsahovať splnomocnenie
niektorého člena skupiny dodávateľov na zastupovanie ostatných
členov skupiny pri dosahovaní dojednaného účelu vytvorenia skupiny
a na vykonávanie právnych úkonov.

III.1.4. Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy
Nie.
III.2.

Podmienky účasti

III.2.1. Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane
požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijného alebo
obchodného registra
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie
splnenia podmienok účasti: Splnenie podmienok účasti podľa § 26
ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní preukáže uchádzač
predložením dokladov podľa § 26 ods. 2, príp. ods. 4 a ods. 5 zákona
o verejnom obstarávaní. Uchádzač zapísaný do zoznamu
podnikateľov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie môže
postupovať podľa § 128 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
Zapísanie v zozname podnikateľov oprávňuje podnikateľa preukázať
vo verejnom obstarávaní splnenie podmienok účasti týkajúce sa
osobného postavenia podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom
obstarávaní platným potvrdením Úradu pre verejné obstarávanie k
poslednému dňu lehoty na predkladanie ponúk. Doklady musia byť
predložené v origináloch alebo úradne overených kópiach.
III.2.2. Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie
splnenia podmienok účasti: Aby uchádzač splnil podmienku
preukázania finančného a ekonomického postavenia v súlade s § 27
ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, musí predložiť uvedené
doklady: a) čestné vyhlásenie uchádzača, v ktorom uvedie, v ktorých
bankách má na podnikanie zriadené účty, b) potvrdenia všetkých
bánk alebo pobočiek bánk, v ktorých má uchádzač zriadené účty,
pričom potvrdenie musí obsahovať údaje: o schopnosti uchádzača
plniť svoje finančné záväzky, v prípade splácania úveru potvrdenie o
dodržiavaní splátkového kalendára, že uchádzač v posledných dvoch
rokoch nebol a ani v súčasnosti nie je v nepovolenom debete, že jeho
bežný účet v posledných dvoch rokoch nebol a ani v súčasnosti nie je
predmetom exekúcie, c) prehľad o celkovom alebo o dosiahnutom
obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, za posledné tri
hospodárske roky (2009, 2010, 2011), za ktoré sú dostupné v
závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činností.
Požadovaný obrat musí byť minimálne vo výške 50 000,00 eur bez
DPH ročne alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene, prepočítaný na
eurá podľa kurzového lístka Európskej centrálnej banky platného v
čase obdobia, za ktorý sa obrat preukazuje. Z dokladov predložených
uchádzačom musí byť zrejmé splnenie vyššie uvedených
minimálnych úrovní požadovaných verejným obstarávateľom a
rovnako musí byť zrejmé, že preukazovanie sa týka osoby
uchádzača. V prípade, že uchádzač využije na preukázanie
finančného a ekonomického postavenia finančné zdroje inej osoby,
bez ohľadu na ich právny vzťah uchádzač musí verejnému

obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne
disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na
preukázanie finančného a ekonomického postavenia v súlade s § 27
ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. Skupina dodávateľov
preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa finančného a
ekonomického postavenia spoločne v súlade s § 31 ods. 3 zákona o
verejnom obstarávaní.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov (ak je to uplatniteľné):
Podmienkou podľa písm. a) a b) si verejný obstarávateľ overuje
platobnú schopnosť uchádzača a plnenie jeho finančných záväzkov
voči banke. Podmienka je primeraná a vychádza z potreby uzatvoriť
zmluvný vzťah so zodpovedným zmluvným partnerom. Podmienkou
podľa písm. c) verejný obstarávateľ zisťuje stav ekonomickej a
finančnej situácie uchádzača a sleduje cieľ nájsť spoľahlivého a
ekonomicky stabilného zmluvného partnera. Minimálny požadovaný
obrat bol stanovený v závislosti od výšky predpokladanej hodnoty
zákazky a dĺžky trvania zmluvy.
III.2.3. Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie
splnenia podmienok účasti: Technickú alebo odbornú spôsobilosť v
zmysle § 28 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a zabezpečenie
kvality v zmysle § 29 zákona o verejnom obstarávaní preukáže
uchádzač predložením týchto dokladov: a) [podľa § 28 ods. 1 písm. a)
zákona o verejnom obstarávaní] zoznamom minimálne šiestich
poskytnutých služieb v minimálnej hodnote 100 000 € u jedného
odberateľa alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene, prepočítaný na
eurá podľa kurzového lístka Európskej centrálnej banky platného v
čase obdobia, ktorého sa preukázaná služba týka, za predchádzajúce
tri roky (2009, 2010, 2011) s uvedením cien, lehôt dodania a
odberateľov. Zároveň musí uchádzač predložiť dôkaz o plnení. Ak
odberateľom: - bol verejný obstarávateľ podľa zákona o verejnom
obstarávaní, dôkaz o plnení (referencie) potvrdí tento verejný
obstarávateľ, - bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o
plnení (referencie) potvrdí odberateľ. Ak nie je možné, aby táto osoba
dôkaz o plnení potvrdila (verejný obstarávateľ bude uvedenú
skutočnosť skúmať), uchádzač predloží vyhlásenie o ich uskutočnení.
Možnosť alternatívneho preukazovania poskytnutých služieb
vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení je oprávnený uchádzač
využiť iba vo výnimočných prípadoch, keď z objektívnych dôvodov nie
je možné predložiť potvrdenie odberateľa, napr. v prípade jeho zániku
bez právneho nástupcu a pod.. b) [podľa § 28 ods. 1 písm. g) zákona
o verejnom obstarávaní] údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o
odbornej kvalifikácii osôb zodpovedných za poskytnutie služby,
ktorými preukáže že pre plnenie zmluvy má k dispozícií minimálne 10
mechanikov, 5 elektronikov, 5 klampiarov a 4 lakýrnikov. Uchádzač v
zmysle uvedeného predloží dokument vystavený výrobcami značiek
Volkswagen, Audi a Škoda, že osoby, ktoré budú zodpovedné za

poskytovanie služieb v súlade s predmetom zákazky, sú zapojené do
certifikovaného vzdelávania od výrobcov značiek Volkswagen, Audi a
Škoda. c) [podľa § 28 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní]
čestným vyhlásením, že umožní verejnému obstarávateľovi vykonať
kontrolu technickej spôsobilosti uchádzača. Vyhlásenie musí
obsahovať adresu/adresy pracovísk uchádzača, na ktorých sa
strojové a technické vybavenie požadované v písm. d) nachádza a
telefonické údaje na kontaktnú osobu uchádzača. Splnenie tejto
podmienky učasti bude vyhodnotené až vykonaním kontroly, nie
predložením čestného vyhlásenia. d) [podľa § 28 ods. 1 písm. j)
zákona o verejnom obstarávaní] údajmi o strojovom a technickom
vybavení, ktorými preukáže, že pre plnenie zmluvy má k dispozícií
minimálne: 10 zdvíhacích zariadení s minimálnou nosnosťou 3,5 tony,
2 pracoviská geometrie, 2 pracoviská pneuservisu, 2 diagnostické
zariadenia VAS 6150, 2 lakovacie kabíny, 10 voľne stojacích
pracovísk, 2 pracoviská, na ktorých môže zákazník pri odovzdávaní
vozidla priamo na zodvihnutom vozidle ukázať závady podvozkovej
časti vozidla a rovnako si vykonané opravy na uvedenej časti vozidla
skontrolovať, pri dodržaní bezpečnostných pravidiel. Pri zariadeniach
je potrebné predložiť aj platné kópie protokolov o odborných
prehliadkach zdvíhacích zariadení a preukázať vykonanie upgradov
na diagnostických zariadeniach. Uchádzač preukáže, že predmet
zákazky bude poskytovať autorizovaný servis značiek Volkswagen,
Audi a Škoda, a to predložením dokumentu vystaveným výrobcami
uvedených značiek alebo ich importérmi. e) [podľa § 29 zákona o
verejnom obstarávaní] certifikátu kvality vydanom nezávislou
inštitúciou, ktorým uchádzač potvrdí splnenie normy EN ISO
9001:2000 a vyššej vo vzťahu k servisu vozidiel značiek Volkswagen,
Audi a Škoda, alebo rovnocenného osvedčenia vydaného príslušnými
orgánmi členských štátov, alebo iným dôkazom, ako sú rovnocenné
opatrenia na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vystavenie
príslušného certifikátu. Ak uchádzač nemá certifikovaný systém
manažérstva kvality, musí predložiť dôkazy, ktoré sú relevantné a
preukazujú splnenie požiadaviek príslušnej normy, pričom ich
vhodnosť preverí verejný obstarávateľ priamo u uchádzača. Za
dôkazy rovnocenné opatreniam na zabezpečenie kvality podľa
požiadavky verejného obstarávateľa nemožno považovať príručku
kvality, žiadosť o certifikáciu, ani potvrdenie preukazujúce, že žiadateľ
je v konaní o udelenie certifikátu, ani žiadne potvrdenia, vyhlásenia
alebo podobné doklady deklarujúce plnenie požiadaviek normy.
Jediným akceptovateľným dokladom je potvrdenie samotného
certifikačného orgánu, ktorý vykonal posúdenie vhodnosti
zavedeného systému manažérstva kvality, ale v tom čase ešte
nestihol vydať samotný certifikát za podmienky, že bol ukončený
proces posudzovania plnenia požiadaviek normy. Z uchádzačom
predložených dokladov preukazujúcich spôsobilosť podľa § 28 zákona
o verejnom obstarávaní musí byť zrejmé splnenie vyššie stanovenej

minimálnej úrovne požadovanej verejným obstarávateľom a rovnako
musí byť zrejmé, že preukazovanie sa týka osoby uchádzača. V
prípade, že uchádzač využije na preukázanie technickej alebo
odbornej spôsobilosti technické a odborné kapacity inej osoby, bez
ohľadu na ich právny vzťah uchádzač musí verejnému obstarávateľovi
preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s
kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie
technickej alebo odbornej spôsobilosti v súlade s § 28 ods. 2 zákona
o verejnom obstarávaní, a to predložením napr. čestného prehlásenia
alebo zmluvou o uzavretí budúcej zmluvy a pod.. Skupina
dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa
technickej alebo odbornej spôsobilosti spoločne v súlade s § 31 ods.
3 zákona o verejnom obstarávaní.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov (ak je to uplatniteľné): K
písm. a) Zoznam úspešne realizovaných zmlúv má garantovať
odborné a kvalitné plnenie zákazky, ako aj preukázanie skúseností
uchádzača s plnením zmlúv rovnakého alebo podobného charakteru,
ako je predmet zákazky. K písm. b) Verejný obstarávateľ uvedenou
podmienkou zisťuje, či uchádzač bude predmet zákazky poskytovať
prostredníctvom kvalifikovaných osôb. K písm. c) a d) Uvedenou
podmienkou chce verejný obstarávateľ zistiť, či uchádzač skutočne
disponuje primeraným strojovým a technickým vybavením potrebným
k poskytovaniu predmetu zákazky, či sa na zariadeniach vykonávajú
povinné revízie, a zároveň verejný obstarávateľ touto podmienkou
zistí, či uchádzač dokáže poskytnúť predmet zákazky do
požadovaného termínu. Parametre zdvíhacích zariadení sú
požadované podľa potrieb vozidiel verejného obstrávateľa značiek
Volkswagen a Audi, ktoré tvoria najväčšiu časť vozového parku
verejného obstarávateľa. K písm. e) Uchádzač splnením tejto
podmienky preukazuje, že sa zaoberá kvalitou a stabilitou svojich
procesov, ich riadením a neustále sa zlepšuje, aby bol schopný
uspokojiť potreby zákazníkov za primeranú cenu.
III.3.

Osobitné podmienky zákaziek na poskytovanie služieb

III.3.1. Poskytovanie služby je vyhradené pre určitú profesiu
Nie.
III.3.2. Vyžaduje sa, aby právnické osoby uviedli mená a odbornú
kvalifikáciu osôb zodpovedných za poskytnutie služby
Áno.
ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.

Druh postupu

IV.1.1. Druh postupu
Verejná súťaž.
IV.1.2. Obmedzenie počtu záujemcov, ktorí budú vyzvaní na predloženie
ponuky alebo na účasť na dialógu

IV.1.3. Zníženie počtu ponúk alebo riešení počas rokovania alebo
dialógu
IV.2.

Kritériá vyhodnotenia ponúk

IV.2.1. Kritériá vyhodnotenia ponúk
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska: .
kritérií uvedených nižšie (kritériá na vyhodnotenie ponúk je potrebné
uviesť s ich relatívnou váhou alebo v zostupnom poradí dôležitosti, ak
nemožno z preukázateľných dôvodov uviesť ich relatívnu váhu).
1. Konečná cena jednej normohodiny mechanických, elektrikárskych,
klampiarskych a lakovacích prác v eurách na vozidlách značky
Volkswagen účtovaná podľa platných noriem jednotlivých dovozcov
alebo vývozcov týchto vozidiel, ktorou sa rozumie konečná cena
jednej normohodiny mechanických, elektrikárskych, klampiarskych a
lakovacích prác pre vozový park verejného obstarávateľa v súlade s
opisom predmetu zákazky, uvedenom v časti C. Opis predmetu
zákazky týchto súťažných podkladov. V prípade uchádzača, ktorý je
platiteľom DPH sa bude hodnotiť cena vrátane DPH, v prípade
uchádzača, ktorý platiteľom DPH nie je sa bude hodnotiť cena bez
DPH. - Maximálna bodová hodnota: 15 bodov
2. Konečná cena jednej normohodiny mechanických, elektrikárskych,
klampiarskych a lakovacích prác v eurách na vozidlách značky Audi
účtovaná podľa platných noriem jednotlivých dovozcov alebo
vývozcov týchto vozidiel, ktorou sa rozumie konečná cena jednej
normohodiny mechanických, elektrikárskych, klampiarskych a
lakovacích prác pre vozový park verejného obstarávateľa v súlade s
opisom predmetu zákazky, uvedenom v časti C. Opis predmetu
zákazky týchto súťažných podkladov. V prípade uchádzača, ktorý je
platiteľom DPH sa bude hodnotiť cena vrátane DPH, v prípade
uchádzača, ktorý platiteľom DPH nie je sa bude hodnotiť cena bez
DPH. - Maximálna bodová hodnota: 15 bodov
3. Konečná cena jednej normohodiny mechanických, elektrikárskych,
klampiarskych a lakovacích prác v eurách na vozidlách značky Škoda
účtovaná podľa platných noriem jednotlivých dovozcov alebo
vývozcov týchto vozidiel, ktorou sa rozumie konečná cena jednej
normohodiny mechanických, elektrikárskych, klampiarskych a
lakovacích prác pre vozový park verejného obstarávateľa v súlade s
opisom predmetu zákazky, uvedenom v časti C. Opis predmetu
zákazky týchto súťažných podkladov. V prípade uchádzača, ktorý je
platiteľom DPH sa bude hodnotiť cena vrátane DPH, v prípade
uchádzača, ktorý platiteľom DPH nie je sa bude hodnotiť cena bez
DPH. - Maximálna bodová hodnota: 5 bodov
4. Konečná cena jednej normohodiny mechanických, elektrikárskych,
klampiarskych a lakovacích prác v eurách na vozidlách inej značky
ako sú Volkswagen, Audi a Škoda účtovaná podľa platných noriem
jednotlivých dovozcov alebo vývozcov týchto vozidiel, ktorou sa
rozumie konečná cena jednej normohodiny mechanických,

elektrikárskych, klampiarskych a lakovacích prác pre vozový park
verejného obstarávateľa v súlade s opisom predmetu zákazky,
uvedenom v časti C. Opis predmetu zákazky týchto súťažných
podkladov. V prípade uchádzača, ktorý je platiteľom DPH sa bude
hodnotiť cena vrátane DPH, v prípade uchádzača, ktorý platiteľom
DPH nie je sa bude hodnotiť cena bez DPH. - Maximálna bodová
hodnota: 10 bodov
5. Zľava z ceny originálnych náhradných dielov a príslušenstva pre
vozidlá značky Volkswagen verejného obstarávateľa (udávaná v
percentách) v súlade s opisom predmetu zákazky, uvedenom v časti
C. Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov voči cene
uvedenej v oficiálnych cenníkoch. - Maximálna bodová hodnota: 15
bodov
6. Zľava z ceny originálnych náhradných dielov a príslušenstva pre
vozidlá značky Audi verejného obstarávateľa (udávaná v percentách)
v súlade s opisom predmetu zákazky, uvedenom v časti C. Opis
predmetu zákazky týchto súťažných podkladov voči cene uvedenej v
oficiálnych cenníkoch. - Maximálna bodová hodnota: 15 bodov
7. Zľava z ceny originálnych náhradných dielov a príslušenstva pre
vozidlá značky Škoda verejného obstarávateľa (udávaná v
percentách) v súlade s opisom predmetu zákazky, uvedenom v časti
C. Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov voči cene
uvedenej v oficiálnych cenníkoch. - Maximálna bodová hodnota: 5
bodov
8. Zľava z ceny originálnych náhradných dielov a príslušenstva pre
vozidlá inej značky ako sú Volkswagen, Audi a Škoda verejného
obstarávateľa (udávaná v percentách) v súlade s opisom predmetu
zákazky, uvedenom v časti C. Opis predmetu zákazky týchto
súťažných podkladov voči cene uvedenej v oficiálnych cenníkoch. Maximálna bodová hodnota: 10 bodov
9. Konečná cena jednej kontroly technického stavu vozidla vrátane
všetkých nákladov, vykonanej podľa vyhlášky MDPT SR č. 578/2006
Z. z. v eurách. V prípade uchádzača, ktorý je platiteľom DPH sa bude
hodnotiť cena vrátane DPH, v prípade uchádzača, ktorý platiteľom
DPH nie je sa bude hodnotiť cena bez DPH. - Maximálna bodová
hodnota: 5 bodov
10. Konečná cena jednej emisnej kontroly stavu vozidla vrátane
všetkých nákladov, vykonanej podľa vyhlášky MDPT SR č. 578/2006
Z. z. v eurách. V prípade uchádzača, ktorý je platiteľom DPH sa bude
hodnotiť cena vrátane DPH, v prípade uchádzača, ktorý platiteľom
DPH nie je sa bude hodnotiť cena bez DPH. - Maximálna bodová
hodnota: 5 bodov
IV.2.2. Použije sa elektronická aukcia
Áno.
1. V rámci úplného úvodného vyhodnotenia ponúk podľa kritérií
stanovených na vyhodnotenie ponúk určí verejný obstarávateľ
poradie uchádzačov bodovou hodnotou navrhnutých ponukových cien

a zliav za dodanie predmetu zákazky uvedených v jednotlivých
ponukách uchádzačov. 2. Po určení poradia na základe predložených
ponúk v papierovej podobe, verejný obstarávateľ vyzve elektronickými
prostriedkami súčasne všetkých uchádzačov, ktorých ponuky spĺňajú
určené podmienky, na predloženie nových cien upravených a nových
hodnôt, ktoré sa týkajú určitých prvkov ponúk v e-aukcii. 3. Vo výzve
na účasť v e-aukcii (pozvánke) uvedie verejný obstarávateľ podrobné
informácie týkajúce sa e-aukcie v zmysle § 43 ods. 7 zákona o
verejnom obstarávaní. Výzva bude zaslaná elektronicky zodpovednej
osobe určenej uchádzačom v ponuke ako kontaktná osoba pre eaukciu (údaj je súčasťou prílohy č. 1 týchto súťažných podkladov), a
to minimálne 2 dni pred uskutočnením e-aukcie. 4. E-aukcia sa bude
vykonávať prostredníctvom elektronických zariadení - na internetovej
adrese http://concourt.proe.biz. 5. E-aukcia prebieha v dvoch kolách:
medzikole a súťažnom kole. 6. V medzikole sa uchádzači oboznámia
s priebehom a pravidlami e-aukcie. Pravidlá obsahujú aj údaje
týkajúce sa minimálneho kroku zníženia nových cien s DPH a
minimálneho kroku zvýšenia nových hodnôt, ktoré sa týkajú určitých
prvkov ponúk predmetu zákazky, pravidiel predlžovania súťažného
kola a lehoty platnosti prístupových kľúčov. Uchádzačom, ktorí budú
vyzvaní na vstup do e-aukčnej siene, bude v medzikole a v čase
uvedenom vo výzve na účasť v e-aukcii sprístupnená e-aukčná sieň,
kde si skontrolujú správnosť zadaných vstupných cien, ktoré do eaukčnej siene zadá verejný obstarávateľ, a to v súlade s pôvodnými,
písomne predloženými ponukami. Každý uchádzač do začiatku
súťažného kola bude vidieť iba svoju ponuku a až do začiatku
súťažného kola ju nemôže meniť. Všetky informácie o prihlásení sa do
e-aukcie a podrobnejšie informácie o priebehu e-aukcie budú
uvedené vo výzve na účasť v e-aukcii. 7. Súťažné kolo e-aukcie sa
začne a skončí v termínoch uvedených vo výzve na účasť v e-aukcii.
Na začiatku súťažného kola sa všetkým uchádzačom zobrazia ich
návrhy na plnenie kritérií s DPH, ich počet dosiahnutých bodov a
počet dosiahnutých bodov aktuálne prvého uchádzača. 8. Predmetom
úpravy v e-aukcii budú jednotkové hodnoty kritérií na vyhodnotenie
ponúk. Uchádzači majú možnosť svoje ponuky upravovať nasledovne:
Minimálny krok úpravy ekonomicky najvýhodnejšej ponuky je
vyjadrený hodnotou dekrementov/inkrementov: a) Pri kritériách č. 1,
2, 3 a 4 (cena jednej normohodiny) je hodnota vyjadrená v eurách
zaokrúhlená na eurocenty (2 desatinné miesta) a minimálny krok
zníženia je 0,5 % z aktuálnej vlastnej hodnoty uchádzača (nie je
možné zadať hodnotu normohodiny 0,00 €/normohodinu). b) Pri
kritériách č. 5, 6, 7 a 8 (výška zľavy z ceny originálnych náhradných
dielov a príslušenstva) je hodnota vyjadrená v percentách (%) a
minimálny krok zvýšenia je 1 percentuálny bod (0 desatinných miest)
k aktuálnej vlastnej hodnote uchádzača (zadávané hodnoty sú v
rozmedzí 1 % - 100 %). Príklad: Pri navrhovanej výške zľavy napr. 12
% je možné zvýšiť hodnotu zľavy o minimálne 1 % bod, takže
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konečná zľava po zvýšení by bola 13 %. c) Pri kritériu č. 9 a 10 (cena
jednej kontroly technického stavu vozidla a emisnej kontroly vozidla
vrátane všetkých nákladov) je hodnota vyjadrená v eurách
zaokrúhlená na eurocenty (2 desatinné miesta) a minimálny krok
zníženia je 0,5 % z aktuálnej vlastnej hodnoty uchádzača (nie je
možné zadať hodnotu 0,00 €). d) Nová cena u daného kritéria
predložená uchádzačom nemôže byť rovnaká s už zadanou
minimálnou cenou u daného kritéria. Predloženie nových hodnôt
nesmie viesť k dorovnaniu bodov aktuálne prvého uchádzača. To
neplatí pri zadávaní zliav v %, kde pri zadávaní nových hodnôt zliav je
možné dorovnať hodnoty s už zadanou maximálnou zľavou u daného
kritéria. V priebehu e-aukcie počas konania súťažného kola budú
zverejňované všetkým uchádzačom zaradeným do e-aukcie v eaukčnej sieni informácie, ktoré umožnia uchádzačom zistiť v každom
okamihu ich relatívne umiestnenie, súčet získaných bodov, ako aj
súčet bodov najlepšieho uchádzača. 9. Ak nedôjde k predlžovaniu
súťažného kola, súťažné kolo skončí uplynutím časového limitu 20
minút. Koniec e-aukcie sa môže predĺžiť v prípade upravovania
hodnôt v posledných dvoch minútach trvania e-aukcie vždy o ďalšie
dve minúty. Počet predlžovaní nie je limitovaný. Po ukončení
súťažného kola už nebude možné upravovať hodnoty, ktoré boli
predmetom daného súťažného kola. 10. Výsledkom e-aukcie bude
zostavenie objektívneho poradia ponúk podľa kritérií stanovených vo
výzve na predkladanie ponúk a v týchto súťažných podkladoch
automatizovaným vyhodnotením. Úspešný uchádzač bude ten, ktorý
ponúkol ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku (dosiahol najvyšší počet
bodov v e-aukcii). 11. Technické požiadavky pre prístup do e-aukcie:
Počítač uchádzača musí byť pripojený k Internetu. Pre
bezproblémovú účasť v e-aukcii je nutné mať Microsoft Internet
Explorer verzie 7.0 a vyšší, resp. Mozilla Firefox 2.0 a vyššie.
Správna funkčnosť iných prehliadačov je možná, avšak nie je
garantovaná. Ďalej je nutné mať v prehliadači zapnuté cookies. 12.
Podrobnejšie informácie o procese e-aukcie budú uvedené vo výzve
na účasť v e-aukcii.
Administratívne informácie

IV.3.1. Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ
Spr 468/2012
IV.3.2. Predchádzajúce oznámenie (oznámenia) týkajúce sa tejto
zákazky
Nie.
IV.3.3. Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich
dokumentov alebo informatívnych dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k
dokumentom
Dátum: 11. 6. 2012. Čas: 10.00 h.
Úhrada za súťažné podklady: Nie.

IV.3.4. Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 28. 6. 2012. Čas: 09.00 h.
IV.3.5. Dátum odoslania výziev na predkladanie ponúk alebo na účasť
na dialógu vybraným záujemcom
IV.3.6. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Do termínu.
Dátum: 31. 10. 2012
IV.3.7. Podmienky otvárania ponúk
Dátum: 28. 6. 2012
Miesto: Otváranie ponúk je neverejné.
ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.

Toto obstarávanie sa bude opakovať
Nie.

VI.2.

Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Nie.

VI.3.

Ďalšie informácie

VI.4.

Dátum odoslania tohto oznámenia
29. 5. 2012

