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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Občianske združenie Pro Bono
IČO: 42289645
Cintorínska 605/8, 93005 Gabčíkovo
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Cintorínska 605/8, 930 05 Gabčíkovo
Kontaktná osoba: Mgr. Silvia Czére
Telefón: +421 911836474
Email: silviaczere@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.obcianskezdruzenieprobono.com/
Hlavná adresa(URL): http://www.obcianskezdruzenieprobono.com/
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie: Nie
Zákazku prideľuje centrálna obstarávacia organizácia Nie
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Zadajte adresu (URL): http://www.obcianskezdruzenieprobono.com/
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky Nie
Chcete vyplniť aj adresu Áno
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Elektronická komunikácia si vyžaduje využitie nástrojov a zariadení, ktoré nie sú všeobecne k
dispozícii. Nie
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Iné (uveďte)
Iný verejný obstarávateľ (špecifikujte): občianske združenie  § 8 ods. 1 písm. a)
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Sociálna starostlivosť

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Nákup špeciálneho motorového vozidla so zdvíhacou plošinou
II.1.2) Hlavný kód CPV
https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/342713
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341143002
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmet zákazky je kúpa nového špeciálneho motorového vozidla. Kompletný predmet zákazky tvorí
osobné
vozidlo so špeciálnom prestavbou, súčasťou ktorej je hydraulická zdvíhacia plošina a kotviaci systém
pre invalidný
vozík, a taktiež znížený nástupný schodík, umiestnený na pravej strane, kde sa nachádzajú posuvné
dvere vozidla a
ďalšie požiadavky uvedené v opise predmetu zákazky v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS:
SK
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Občianske združenie Pro Bono, Cintorínska 605/8, 930 05 Gabčíkovo
II.2.4) Opis obstarávania
Predmet zákazky je kúpa jedného nového špeciálneho motorového vozidla. Kompletný predmet
zákazky tvorí 5 miestne osobné vozidlo so špeciálnom prestavbou, súčasťou ktorej je hydraulická
zdvíhacia plošina a kotviaci systém pre invalidný vozík, a taktiež znížený nástupný schodík,
umiestnený na pravej strane, kde sa nachádzajú posuvné dvere vozidla a ďalšie požiadavky uvedené v
opise predmetu zákazky v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6) Predpokladaná hodnota
Hodnota bez DPH: 25 700,00 Mena EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Obdobie v mesiacoch (od zadania zákazky)
Trvanie v mesiacoch: 3
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty Nie
II.2.12) Informácie o elektronických katalógoch
Ponuky musia byť predložené vo forme elektronických katalógov alebo obsahovať elektronický katalóg
Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie Nie

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo
obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto
podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:
a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani
prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov
https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/342713

2/4

6. 9. 2016

Vestník  Úrad pre verejné obstarávanie

Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia,
zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania
teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin
obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin
machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
b) nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné
dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého
pobytu,
c) nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu,
d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti
nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok
majetku,
e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej
republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia
verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia,
sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne
uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,
h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia
verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ
a obstarávateľ preukázať.
2. Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1.
a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri
mesiace,
c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace,
d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
f) písm. f), g) a h) doloženými čestnými vyhláseniami.
3. Hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného
postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: Uchádzač
technickú a odbornú spôsobilosť preukáže podľa:
§ 34 ods. 1 písm. m) Ak ide o tovar, ktorým sú výrobky, ktoré sa majú dodať,
1. vzorkami, opismi alebo fotografiami,
2. certifikátmi alebo potvrdeniami s jasne identifikovanými odkazmi na technické špecifikácie alebo
technické normy vzťahujúce sa na tovar, vydanými orgánmi kontroly kvality alebo určenými orgánmi s
právomocou posudzovať zhodu.
Zdôvodnenie: Uchádzač musí preukázať, že ním ponúkané zariadenie je predkladané v súlade s
požiadavkami verejného obstarávateľa, v súlade s technickými, bezpečnostnými a kvalitatívnymi
normami všeobecne platnými v EU, resp. v SR, že ním ponúkaný tovar je spôsobilý na taký účel
užívania ako požaduje verejný obstarávateľ.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Podľa bodu 1. sa požaduje predložiť:
Podrobný technický opis a údaje deklarujúce technické parametre ponúkaného zariadenia v slovenskom
alebo českom jazyku s uvedením obchodného názvu ponúkaného zariadenia, resp. typového
označenia, ktorým uchádzač preukáže splnenie požiadaviek verejného obstarávateľa uvedených v časti
D. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov. Opis je potrebné predložiť vo forme vyplnenej
príslušnej časti formulára (Príloha č. 2 Technická špecifikácia), ktorý bude podpísaný oprávnenou
osobou uchádzača.
Podľa bodu 2. sa požaduje predložiť:
Čestné vyhlásenie, že s tovarom dodá vyhlásenie zhody výrobku s doplňujúcimi podkladmi k nim, alebo
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certifikát
výrobku vydaný autorizovanými osobami alebo notifikovanými osobami Európskymi spoločenstvami,
ktoré majú
oprávnenie na posudzovanie zhody výrobkov, ak sa to k danej časti predmetu zákazky vzťahuje.
III.1.5) Informácie o vyhradených zákazkách
Zákazka je vyhradená pre chránené pracovné dielne a hospodárske subjekty, ktorých hlavným cieľom je
sociálna a profesionálna integrácia postihnutých alebo znevýhodnených osôb Nie
Uskutočnenie zákazky je vyhradené pre rámcové programy chránených pracovných miest Nie
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky Nie

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody Nie
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 19.09.2016 12:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie ponuky v mesiacoch (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
Trvanie v mesiacoch: 5
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 19.09.2016 17:00
Miesto: Občianske združenie Pro Bono, Cintorínska 605/8, 930 05 Gabčíkovo
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk
: Otvárania ponúk sa môže zúčastniť len štatutárny orgán uchádzača alebo poverená osoba uchádzača,
ktorá sa preukáže platným plnomocenstvom. Uvedené osoby sa preukážu dokladom totožnosti.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie Nie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia Nie
Použijú sa elektronické platby Áno
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo použitý postup verejného obstarávania zrušiť v prípade
nepridelenia alebo nedostatku finančných prostriedkov a v prípadoch uvedených v súťažných
podkladoch.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
04.09.2016

Profil Obstarávateľa
Zákazka:

Nákup špeciálneho motorového vozidla so zdvíhacou plošinou (/vyhladavanie
zakaziek/detail/402922)

Obstarávateľ:

Občianske združenie Pro Bono (/vyhladavanieprofilov/detail/18016)
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