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Druh zákazky: Tovary.
ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
I.1.

Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)
Úradný názov: Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky
IČO: 31947000
Poštová adresa: Hlavná 110
PSČ: 04265
Mesto/obec: Košice-Staré Mesto
Štát: Slovenská republika
Kontaktné miesto (miesta): Kancelária Ústavného súdu SR,
Mäsiarska 59, 042 65 Košice
Kontaktná osoba: Ing. Mgr. Dagmar Pillárová
Telefón: +421 557207251
Fax: +421 556227701
E-mail: dagmar.pillarova@concourt.sk
Adresa hlavnej stránky verejného 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 možno získať na:už uvedenej adrese
a kontaktnom mieste (miestach).
Ponuky budú doručené na:už uvedenú adresu a kontaktné miesto.

I.2.

Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa

I.2.1.

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

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.1.

Opis

II.1.1. Názov zákazky
Osobné motorové vozidlo
II.1.2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác,

a)

dodania tovarov alebo poskytovania služieb
b) Tovary.
Stavebné práce

b)

Tovary
Hlavné miesto dodania tovarov: Sídlo verejného obstarávateľa v
Košiciach v zmysle bodu I.1 tejto výzvy.

c)

Služby
NUTS kód:
SK042.

II.1.3. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky je dodávka nového osobného motorového
vozidla strednej triedy. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je
súčasťou súťažných podkladov.
II.1.4. Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 34100000-8.
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 34110000-1, 34113000-2.
II.2.

Množstvo alebo rozsah zákazky

II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah
II.2.2

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:
Hodnota: 32000,0000 EUR

II.3.

Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie: v dňoch (od uzatvorenia zmluvy).
Hodnota: 98

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A
TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.

Podmienky účasti

III.1.1. Osobné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie
splnenia podmienok účasti: Verejného obstarávania sa môže
zúčastniť len uchádzač, ktorý spĺňa podmienky účasti týkajúce sa
osobného postavenia v súlade s ustanovením § 99 ods. 1 písm. b) v
nadväznosti na § 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní, a
to: je oprávnený dodávať tovar. Uchádzač preukazuje splnenie účasti
dokladom o oprávnení poskytovať službu (originálom alebo kópiou),
ktorým môže byť: - aktuálny výpis zo živnostenského registra
(predkladá fyzická osoba podnikateľ a príspevková organizácia
podnikateľ) a živnostenské oprávnenie alebo - aktuálny výpis z
obchodného registra (predkladá právnická osoba podnikateľ, fyzická

osoba podnikateľ zapísaná v obchodnom registri) alebo - iné než
živnostenské oprávnenie vydané podľa osobitných predpisov.
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. Pri
skupine dodávateľov preukazuje každý člen skupiny splnenie
podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného
postavenia podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní
len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti nemusia byť
predložené v origináloch alebo v overených kópiách.
III.1.2. Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3. Technická alebo odborná spôsobilosť
III.1.4. Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené
pracoviská
Nie.
ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.

Kritériá na vyhodnotenie ponúk

IV.1.1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena.
IV.1.2. Použije sa elektronická aukcia
Nie.
IV.2.

Administratívne informácie

IV.2.1. Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný
obstarávateľ/obstarávateľ
Spr 1038/2012
IV.2.2. Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich
dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k
dokumentom
Dátum: 19. 10. 2012. Čas: 12.00 h.
Úhrada za súťažné podklady: Nie.
IV.2.3. Lehota na predkladanie ponúk
Dátum: 30. 10. 2012. Čas: 09.00 h.
IV.2.4. Podmienky otvárania ponúk
Dátum: 30. 10. 2012. Čas: 10.00 h.
Miesto: Kancelária Ústavného súdu SR, Mäsiarska 59, Košice,

miestnosť č. 3.315. Účastníci sú povinní nahlásiť sa na podateľni
verejného obstarávateľa na uvedenej adrese.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: Na otváraní ponúk
sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuky v stanovenej
lehote. Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym
orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou
splnomocnenou na jeho zastupovanie. Uchádzač (fyzická osoba),
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača
(právnická osoba) sa preukáže na otváraní ponúk preukazom
totožnosti a kópiou dokladu o oprávnení podnikať. Poverený zástupca
uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti, kópiou dokladu o
oprávnení uchádzača podnikať a splnomocnením na zastupovanie
(originál alebo úradne overený doklad).
ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.

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

VI.2.

Ďalšie informácie
Termín dodania predmetu zákazky je do 14 týždňov od účinnosti
zmluvy (nie platnosti zmluvy ako stanovuje predtlač na túto výzvu).
Verejný obstarávateľ stanovuje, že žiadosť o súťažné podklady,z
dôvodu trvalého zachytenia obsahu údajov a zaručenia ich pravosti a
dôvernosti, je možné podať iba prostredníctvom poštovej prepravy
alebo osobne do podateľne sídla verejného obstarávateľa uvedeného
v bode I.1 tejto výzvy, a to v pracovných dňoch v čase pondelok až
štvrtok od 7.30 h do 12.00 h a od 13.00 h do 15.30 h a v piatok od
7.30 h do 12.00 h. Súťažné podklady bude verejný obstarávateľ
zasielať výlučne v listovej podobe, a to prostredníctvom poštovej
prepravy alebo osobne do rúk uchádzača, v prípade, ak využije túto
možnosť prevzatia súťažných podkladov. Komunikácia v tomto
verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomnou formou, v
slovenskom alebo českom jazyku. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje
právo zrušiť verejné obstarávanie v súlade s ustanovením § 46 ods. 1
zákona o verejnom obstarávaní.

VI.3.

Dátum odoslania tejto výzvy
9. 10. 2012

