
VÝZVA  NA  PREDKLADANIE  PONÚK

zákazka zadaná podľa § 117 č. 343/2015 Z. z. o  verejnom obstarávaní a  o  zmene a  doplnení 
niektorých zákonov (ďalej iba „zákon)

Číslo zákazky : 25/2018/Ka 
Názov zákazky : Zabezpečenie opráv a údržby motorových vozidiel pre potreby 

Mesta Rožňava
Predmet zákazky (§ 3 zákona) : Služby, tovary
Postup verejného obstarávania podľa § 117
Spoločný slovník obstarávania (CPV) 50110000-9 - Opravy a údržbárske práce pre motorové vozidlá 

a súvisiace vybavenie
34300000-0 - Časti a príslušenstvo vozidiel a ich motorov
34330000-9 - Náhradné diely pre vozidlá na prepravu tovaru, 
pre dodávky a osobné automobily

I.    Názov, adresa a kontaktné miesto verejného obstarávateľa

Úradný názov : Mesto Rožňava IČO : 00 328 758
Poštová adresa : Mestský úrad, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava
Kontaktná osoba pre VO : Mária Kardošová Tel.: 058/77 732 56; mobil : 0918 792 949

e-mail : verejneobstaravanie@roznava.sk 
Kontaktná osoba vo veciach  technických : Mgr. Tímea 
Kerekešová

Tel.: 058/77 732 88; mobil : 0918 434 624
e-mail : timea.kerekesova@roznava.sk

II.  Opis

II.1. Miesto dodania alebo poskytnutia služieb  a dodávky náhradných dielov 
predmetu zákazky:

Servisné pracovisko dodávateľa 
najviac do 10 km

II.2. Stručný opis zákazky: 
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb, a to: pozáručných opráv, servis služobných motorových vozidiel 
pre továrenské značky  Škoda, Citroën, Opel vrátane súvisiaceho vybavenia a náhradných dielov.

Rozsah predmetu zákazky:
Rozsah požadovaných opráv a úkonov verejným obstarávateľom:
a) komplexný servis motorových vozidiel vrátane pozáručného servisu podľa pokynov stanovených výrobcom   
     pre dané vozidlo,
b) komplexný servis klampiarskych a lakovníckych prác motorových vozidiel, vrátane poistných udalost,  
     zabezpečenie obhliadky, prípadne doobhliadky vozidla zamestnancom poisťovne pri poistných udalostiach,
c) použitie náhradných dielov a príslušenstva pre značky Škoda, Citroën , Opel.
d) mechanické práce,
e) výmeny a opravy čelných skiel,
f) pravidelné servisné prehliadky,
g) výmena oleja, výmena fltrov a kontroly rozvodu,
h) diagnostika vozidla,
i) kontrola ďalších komponentov podľa servisného plánu,
j) bežné opravy a údržba,
k) opravy a údržba konkrétnych čast vozidiel,
l) opravy a údržby prevodoviek a údržba brzdového systému,
m) opravy elektrického systému,
n) opravy a údržba štartérov,
o) opravy a výmena pneumatk vrátane montáže a vyvažovania,
p) opravy, údržba a dezinfekcia klimatizácie,
q) práce realizované odborne vyškoleným personálom,
r) odtiahnutie vozidla do servisných dielní dodávateľa, ak vznikne požiadavka na  vykonanie servisných prác   



    alebo údržby na vozidle, ktoré nebude prevádzkyschopné, alebo by jeho prevádzka spôsobila následné škody, 
    24 hodín nonstop 7 dní v týždni vrátane sviatkov a   voľných dní,
t) komplexná príprava a kontrola vozidla pred technickou kontrolou a emisnou kontrolou, vykonanie technickej  
    kontroly a emisnej kontroly,
u) zabezpečenie prednostného objednania vozidiel do servisu,
v) dodávateľ akceptuje pri opravách vlastný materiál (napr. motorový olej pri výmene oleja alebo pneumatiky 
     pri výmene pneumatk). 
II.3.  Obhliadka miesta plnenia: Nepožaduje sa
II.4. Termín dodania alebo poskytnutia služby:                     2018-2019
II.5.  Možnosť rozdelenia zákazky : Iba na celý predmet zákazky ÁNO/ NIE

Na ktorúkoľvek časť zákazky ÁNO/NIE
II.6.  Predloženie variantných riešení : Nepovoľujú  sa  –  ak  súčasťou  ponuky  bude  aj  variantné  riešenie, 

nebude takéto riešenie zaradené do vyhodnotenia ponúk .
II.7.  Jazyk ponuky : Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku
II.8.  Mena : EUR
II.9.   Spôsob určenia ceny 

-  Cena za predmet zákazky bude stanovená v eurách podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.  
18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva fnancií Slovenskej republiky č.  
87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách, v znení neskorších predpisov. 
-  Uchádzač urči cenu v ponuke v € s DPH. V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, uvedie to v cenovej 
ponuke.
- Cenu za predmet zákazky uchádzač stanoví vrátane všetkých nákladov spojených s dodaním predmetu 
zákazky  vrátane  dopravných  nákladov  a  spotrebného  materiálu  nevyhnutného  pre  plnenie  predmetu 
zákazky. 
-   Uchádzač  nebude  oprávnený požadovať  akúkoľvek  inú  úhradu  za  prípadné  dodatočné  náklady,  ktoré 
nezapočítal do ceny predmetu zákazky. Pri tvorbe ceny musí uchádzač zohľadniť primeranosť jej stanovenia  
na základe jemu vzniknutých nákladov a primeranosť zisku v súlade so zákonom o cenách.

III.  Administratvne informácie

III.1.  Podmienky na získanie súťažných podkladov : Neuplatňuje sa, všetky potrebné informácie sú uvedené 
v tejto výzve

III.2.  Lehota na predkladanie ponúk:  
Dátum : najneskôr do 16.05.2018
Čas :       najneskôr do 09:00 hod.
III.3.  Predloženie ponuky:
Uchádzač predloží ponuku elektronicky na e-mailovú adresu:  verejneobstaravanie@roznava.sk  v termíne na 
predkladanie ponúk.
Súčasťou ponuky musí byť ponukový list, výkaz výmer  s  uvedením ceny za  zákazku doklady a dokumenty podľa 
bodu IV. (Prílohy č.1;1/1)
Verejný  obstarávateľ  požaduje  od  uchádzačov,  aby  svoje    cenové   ponuky  predkladali  na  tlačivách,  ktoré  sú   
pripojené k     Výzve na predmetnú zákazku.   
Ponuky predložené na iných tlačivách nebudú akceptované, a     budú zo súťaže vylúčené!!  

III.4.   Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzača viazané:  do 31.07.2018
III.5.  Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: 7 200,00 €  

IV.  Podmienky účast  

IV.1.  Podmienky účast týkajúce sa osobného postavenia : 
Oprávnenie uchádzača uskutočňovať predmet zákazky si verejný obstarávateľ overuje priamo na základe zápisu  
v registroch prostredníctvom elektronických verzií na www.orsr.sk;   www.zrsr.sk
IV.2.  Finančné a ekonomické postavenie : Neuplatňuje sa
IV.3.  Technická alebo odborná spôsobilosť :   Neuplatňuje sa
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IV.4.  Ostatné  požiadavky :
Uchádzač predloží čestné vyhlásenie že:
- súhlasí s podmienkami určenými verejným obstarávateľom vo výzve,
- všetky údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné,
- nebol naňho vyhlásený konkurz, nie  je   v likvidácii, ani nebolo proti  nemu zastavené  konkurzné  konanie  

pre   nedostatok   majetku  alebo  zrušený konkurz pre  nedostatok majetku,
- nemá   dlhy   voči   mestu   alebo  ním   zriadeným   mestským organizáciám  (napr. na daniach, na  

poplatkoch za TKO, na zaplatení kúpnej ceny, na nájomnom za byt, nebytový priestor alebo nehnuteľnosť  
a pod.) 

- nebol  naňho uložený  zákaz  uchádzať  sa  o verejné  zákazky,  a že  neporušil  zákaz  nelegálneho 
zamestnávania,

- Uvedené skutočnosti preukazuje uchádzač čestným vyhlásením (Príloha č. 2). 

V.  Vyhodnotenie ponúk 

V.1.  Kritérium  na  vyhodnotenie 
ponúk :

Ponuky  budú  vyhodnocované  na  základe  ekonomicky 
najvýhodnejšej ponuky.

Kritérium č. 1

A/ Pri mechanických prácach

P.č. Značka vozidla Model Cena v € za  
normohodinu  
mechanických  
prác bez DPH

Sadzba
DPH

Výška
DPH

Cena v € za  
normohodinu  
mechanických  

prác s DPH
1. Škoda SUPERB

1968 cm3/140 kW
2. Citroën Berlingo

1598 cm3/88 kW
3. Opel Astra Station Wagon

1598 cm3/85 kW
4. Škoda Pick Up

1289 cm3/50 kW

Cena  celkom za položky 1,2,3,4,

B/  Pri elektrikárskych prácach

P.č. Značka vozidla Model Cena v € za  
normohodinu  
mechanických  
prác bez DPH

Sadzba
DPH

Výška
DPH

Cena v € za  
normohodinu  
mechanických  

prác s DPH
1. Škoda SUPERB

1968 cm3/140 kW
2. Citroën Berlingo

1598 cm3/88 kW
3. Opel Astra Station Wagon

1598 cm3/85 kW
4. Škoda Pick Up

1289 cm3/50 kW
Cena celkom za položky 1,2,3,4,



C/  Pri karosárskych prácach

P.č. Značka vozidla Model Cena v € za  
normohodinu  
mechanických  
prác bez DPH

Sadzba
DPH

Výška
DPH

Cena v € za  
normohodinu  
mechanických  

prác s DPH
1. Škoda SUPERB

1968 cm3/140 kW
2. Citroën Berlingo

1598 cm3/88 kW
3. Opel Astra Station Wagon

1598 cm3/85 kW
4. Škoda Pick Up

1289 cm3/50 kW
Cena celkom za položky 1,2,3,4,

Celková  cena  za  mechanické,  elektrikárske  a karosárske  práce  /Súčet  položiek  A;B;C;  
vrátane DPH:

€

Kritérium č. 2

Percentuálne vyjadrenie zľavy na všetky náhradné diely:                váha kritéria 30 bodov

V. 2.  Pravidlá hodnotenia návrhov na kritérium č. 
1 a 2 sú nasledovné:

Uchádzač získa počet bodov ako súčet bodov za prvé
 a druhé kritérium.

Počet bodov za kritérium č. 1:
Uchádzač, ktorý predložil návrh na plnenie kritéria č. 1 najnižšiu celkovú cenu v € za mechanické, karosárske a 
elektrikárske práce vrátane DPH  získa za kritérium č. 1   - 70 (sedemdesiat) bodov.

                      Najnižšia cena celkovú cenu v € za mechanické, karosárske a elektrikárske
                         práce vrátane DPH

Počet bodov =  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 70
       hodnoteného                             Celková cena v € za mechanické, karosárske a elektrikárske
          uchádzača                                            práce vrátane DPH hodnoteného uchádzača

Počet bodov za kritérium č. 2:
Uchádzač, ktorý predložil ako návrh na plnenie kritéria  č. 2 najvyššie percentuálne vyjadrenie zľavy na všetky 
náhradné diely vyjadrené v % získa za kritérium 30 (tridsať) bodov. Ostatní hodnotení uchádzači získajú počet 
bodov nasledovne:

                    Výška percentuálneho vyjadrenia zľavy na všetky náhradné diely
             hodnoteného uchádzača

     Počet bodov =  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 30
    hodnoteného                             Najvyššie percentuálne vyjadrenie zľavy uchádzača na 
       uchádzača                                                 všetky náhradné diely vyjadrené v %

V. 3.  Spôsob hodnotenia : 
Verejný obstarávateľ zostaví poradie platných ponúk, do úvahy bude braná cena s DPH alebo celkom v prípade  
neplatiteľa DPH za celý predmet zákazky.  Úspešným uchádzačom bude uchádzač, ktorý získa najvyšší  počet 
bodov spolu za prvé a druhé kritérium. V prípade rovnosti získaných bodov rozhodne o úspešnosti návrh na  
plnenia  kritéria  č.  1,  t.  j.  súčet  normohodín  u  jednotlivých  značiek  a  modelov  vozidiel  pri  mechanických, 
karosárskych a elektrikárskych prácach uvedený v € vrátane DPH.
Ak  sa  do  vyhodnocovania  dostane  iba  jedna  ponuka,  poradie  sa  nestanovuje.  Ako  platná  ponuka  bude  
akceptovaná iba ponuka spĺňajúca všetky požadované náležitosti uvedené vo výzve.



VI.  Spôsob vzniku záväzku 

VI.1.  Zmluva
VI.2. Hlavné podmienky fnancovania a platobné podmienky :
Predmet  zákazky  bude  fnancovaný    z  rozpočtu    verejného     obstarávateľa,  pričom  preddavky  nebudú 
poskytnuté.  Úhrada faktúr bude realizovaná bezhotovostným prevodom v zmysle platných predpisov,  podľa 
dohody s úspešným uchádzačom. Verejný obstarávateľ uhradí faktúru za riadne zhotovené a odovzdané dielo.

VII. Doplňujúce informácie

VII.1. Ďalšie informácie :
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku a zrušiť tento postup verejného obstarávania, 
ak cenové ponuky presiahnu fnančný limit verejného obstarávateľa alebo budú pre neho inak neprijateľné.
Komunikácia   medzi   verejným  obstarávateľom  a uchádzačmi   bude   zabezpečované    písomne  t. j. e-
mailom.  Verejný  obstarávateľ  určil  na  komunikáciu   e-mailovú   adresu   verejneobstaravanie@roznava.sk 
Cez   uvedenú   adresu   bude   prebiehať   všetka   korešpondencia   medzi   verejným   obstarávateľom   a   
uchádzačmi ( žiadosti  o vysvetlenie  informácia  o  vyhodnotení  ponúk,... ).  
Verejný obstarávateľ aj uchádzač odošle na e-mailovú adresu  protistrany  potvrdenie   doručení každej   e-
mailovej  korešpondencie (správy).  Potvrdenie prostredníctvom e-mailu  o       doručení   bude  považované  za   
preukázanie doručenia.  
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