
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychoIógie
so sídlom Cyprichova42,831 05 Bratislava, lČO: 00681385

Yýzva na predloženie cenovej ponuky
spracovaná v zmysle § 9 ods.9 zákona2512006 Z.z, o verqnom obstarávaní a o zmene

a doplnení niektoných zákonov

1. Predmet zákazky :

,,,,Dodávka osobného motorového vozidla""

2. ldentifikácia verejného obstarávatela :

Názov : Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Sídlo : Cyprichova 42, B3105 Bratislava
lČo:006813B5
Kontaktná osoba : PhDr. lubomír Páleník, CSc. - riaditel

3. Opis a rozsah zákazky:

Predmet zákazky pozostáva z nákupu osobného motorového vozidla (combi) nižšej
strednej triedy, so vznetouým naftorným motorom a podťa d'alších požiadaviek
verejného obstarávatela uvedených v nasledovnej časti súťažných podkladov vrátane
povinného vybavenia vozidiel, poskytnutie služieb spojených s dodávkou predmetu
zákazky, poskytovaním bezplatného záručného servisu minimálne počas prvých
štyroch rokov používania, alebo do doby najazdenia120 000 km. Verejný obstarávatel'
vyžaduje splnenie emisnej normy min. EURO 5.

CPV:
34100000-8 Motorovévozidlá

Ďalšie požiadavky verej néh o o bstarávatela n a p red m et zákazky :

1, Motorizácia: objem 1,6 TDi, minimálny výkon 66 kW

2. Prevodovka:manuálna5'stupňová
3. Farba karosérie: tmava modrá

4. ABS vratane ESC, EBV, MSR, ASR, HBA, MBA
5. Airbag vodiča a spolujazdca, bočné airbagy, hlavové airbagy

6, lmobilizér
7. Štvorramený volant nastavitetný vo dvoch osiach

8. Funkcia denného svietenia
9. Palubný počítač
10. Alarm s centrálnym zamykaním s dial'kovým ovládaním, zálohovou sirénou

a vnútornými senzormi
11. Elektrické ovládanie predných okien

12. Elektricky nastavitelné a vyhrievané vonkajšie spátné zrkadlá
13. Zadný stierač
14. Predné hmlové svetlomety

15. Klimatizácia
16. Rádio na CD, MP3 s USB a vstupom pre SD kartu, 4 reproduktory
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17. Ocelové disky kolies 15" s krytmi kolies

18. PredÍžený servisný interval

19. objem batožinového priestoru bez rezervnej pneumatiky s operadlamivzadu

v polohe hore najmenej 580 litrov

20. Objem palivovej nádrže najmenej 50 l.

21. Efektívna výška pre hlavu vpredu avzadu najmenej950 mm.

22. plnohodnotné oceťové rezervné koleso

Motorové vozidlo móže mat' najazdené najviac 15 kilometrov. Cena s DPH
motorového vozidla podta tohto bodu nesmie byt'vyššia ako 1B 000,00 eur.

Súčasťou dodania predmetu zákazky musia byt všetky povolenia potrebné
prevádzku motorového vozidla v Slovenskej republike a doklad o autorizácii
výrobcu motorového vozidla.

Súčasťou dodania predmetu zákazky musia byt' vyhlásenia o zhode vystaveným
alebo schváleným r4irobcom alebo zástupcom výrobcu, že vozidlá podl'a ponuky

uchádzača spína.lt podmienku typového schválenia ES v zmysle platného certifikátu

conformity (COC), vrátane predloženia COC alebo jeho overenej kópie, vrátane
úradného prekladu, ktoným sa preukazuje zhodnost' vozidla s uznaným typovým
schválením ES vozidla a Rozhodnutím o uznaní typového schválenia ES vozidla.

Súčasťou dodania predmetu zákazky musia byt špecifikácie predmetu zákazky -
osobných motoror4ých vozidie|, vrátane prospektového materiálu alebo fotografiítovaru
uvádzaného v ponuke uchádzača.

Predpokladaná hodnotazákazky: do 15,000,- € bez DPH

Typ zmluvy: Kúpna zmluva

6. Miesto dodania predmetu zákazky:
Názov : Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Sídlo : Cyprichova 42,831 05 Bratislava

7. Rozdelenie predmetu zákazky:
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky formou písomnej ponuky. YÍťaz je

povinný doložiť požadované doklady podl'a bodu 13 a bodu 14 tejto výzvy.

8. Variantné riešenie:
Neumožňuje sa.

9, Termín plnenia :

08/2013 _ 1012013

10. Hlavné podmienky financovania :

predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov verejného
obstarávatela.

na
od

4.

5.
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11. Poskytnutie podkladov na vypracovanie cenovej ponuky :

Podkladom na vypracovanie cenovej ponuky je táto Yýzva na predloženie cenovej
ponuky so svojou prílohou č. 1. - návrh na plnenie kritérií.

12. Lehota a podmienky predloženia cenovej ponuky:
Verejný obstarávatel žiada cenovú ponuku doručiť do 28.8.2013 do 15:00 hod.
miestneho času. Cenová ponuka bude doručená poštou alebo osobne na adresu:
Názov : Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Sídlo : Cyprichova 42,83105 Bratislava
Uchádzač vloží ponuku do samostatného nepriehladného obalu (d'alej len ,,obálka"),
Obálka s ponukou musí byt uzatvorená, prípadne zapečatená, zabezpeóená proti
nežiaducemu otvoreniu a označená požadovanými údajmi:
- adresa uvedená v bode 12 tejto výzvy,
- adresa uchádzača (eho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania),
- označenie ,,verejná súťaž - neotvárať",
- označenie heslom verejného obstarávania,, OSOBNÉ VOZ|DLO ".

'l3. Podmienky účasti uchádzačov:
Oprávnenie realizovať predmet zákazky (overená kópia výpisu z Obchodného
registra).

1 4. Y iťaz zákazky sa zav ázuje:
Doručiť verejnému obstarávatelovi doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti
a požiadavky na predmet zákazky podl'a bodu '13 a bodu 3 tejto výzvy v listinnej
podobe do troch pracovných dní od doručenia informácie o úspešnosti ponuky.

15. Kritéria na hodnotenie predložených cenových ponúk:

15.1. Verejný obstarávatel bude ponuky vyhodnocovať na základe ekonomicky
najvýhodnejšej ponuky z hladiska nasledovných kritérií s určením ich relatívnej váhy:

15,1.1. Hodnotiace kritérium A: Cena za predmet zákazky 1 ks osobného motorového
vozidla s DPH vyjadrená v eurách - 70 bodov,

15.1.2. Hodnotiace kritérium B: Maximálna lehota dodania predmetu zákazky odo dňa
doruěenia objednávky podl'a platného právneho poriadku Slovenskej republiky
vyjadrená v kalendárnych dňoch - 30 bodov,

15.2. Pravidlá a spósob uplatnenia kritérií:
15.2.1. Každá ponuka bude hodnotená za všetky kritéria, Celkové hodnotenie

predloženej ponuky sa urěí ako súčet hodnotení ponuky.
Úspešnou ponukou sa stane ponuka s najvyšším celkovým hodnotením (H).
Hodnotenie predloženej ponuky (H) sa určí podl'a vzorca,.
Hn+He=H
kde
H je celkové hodnotenie ponuky
H4 je hodnotenie ponuky z pohladu kritéria A
H6 je hodnotenie ponuky z pohladu kritéria B.

15.2.2. Pri hodnotiacom kritériu A sa hodnota Ha vypočíta nasledovne: Maximálny počet
bodov sa pridelí ponuke uchádzaéa s najnižšou navrhnutou cenou s DPH za predmet
zákazky podl'a požiadavkiek verejného obstarávateía, ktorá bude uvedená v eurách
(d'alej len "cena") a pri ostatných ponukách sa určí úmerou. Hodnotenie ceny
ostatných ponúk sa vyjadrí ako podiel najnižšej navrhovanej ceny a navrhovanej ceny
príslušnej hodnotenej ponuky, vynásobený maximálnym počtom bodov pre uvedené
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kritérium. Bodové hodnotenie vyhodnocovaného kritéria bude zaokrúhl'ované
matematicky na tri desatinné miesta, Hodnotenie ponuky z pohl'adu kritéria A sa určí
podl'a vzorca:

Hn=70*(Amin/A)
kde
Amin je najnižšia navrhovaná celková cena zo všetkých hodnotených ponúk
A je navrhovaná celková cena hodnotenej ponuky
Znak ,,*" predstavuje matematické znamienko súčinu.

15.2.3. Pri hodnotiacom kritériu B hodnota vypočíta nasledovne: Maximálny počet bodov
sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou navrhovanou maximálnou lehotou dodania
predmetu zákazky odo dňa doručenia objednávky a pri ostatných ponukách sa určí
úmerou. Hodnotenie tohto kritéria u ostatných ponúk sa vyjadrí ako podiel najnižšej
navrhovanej lehoty dodania predmetu zákazky vynásobený maximálnym počtom
bodov pre toto kritérium. Bodové hodnotenie vyhodnocovaného kritéria bude
zaokrúhťované matematicky na tri desatinné miesta. Hodnotenie ponuky z pohl'adu
kritéria B sa určí podía vzorca:

Hgl=30*Bmin/Bkde
B min je najnižšia navrhovaná lehota dodania predmetu zákazky,
B je navrhovaná lehota dodania predmetu zákazky hodnotenej ponuky,
Znak,,*" predstavuje matematické znamienko súčinu.

15.3 Ponuky uchádzačov predložené listinne, ktoré neboli vylúčené, budú
vyhodnocované podla kritérií na vyhodnotenie ponúk, uvedených v bode 15.1. Každá
platná ponuka sa bude hodnotiť podla údajov uvedených vo vyplnenom ,,Návrhu
uchádzača na plnenie kritériť', ktoré nesmú byt v rozpore s ostatnýmičasťami ponuky.

15.4 Po vyhodnotení listinne predložených ponúk sa vyhotoví zápisnica v súlade s § 42
ods. 8 zákona, ktorej hodnoty budú tvoriť podklad k použitiu elektronickej aukcie.

15.5 Súťažná etapa elektronickej aukcie sa vsúlade s § 43 ods. 9 nezačne skór ako dva
pracovné dni odo dňa odoslania výzvy na účasť v elektronickej aukcii.

15.6. Po skončení elektronickej aukcie verejný obstarávatel bezodkladne písomne oznámi
všetkým uchádzačom jej výsledok s identifikáciou úspešného uchádzača a po dodržaní
zákonom stanovenej lehoty uzavrie s víťazom zmluvu.

15.7, lnformácia o elektronickej aukcii: elektronická aukcia sa uskutoční prostredníctvom
elektronických zariadení na internetovej adrese https://r,rlww,ezakazky.sk/vudpap , na
ktorej po prihlásení bude každému uchádzačovi administrátorom sprístupnený vstup
do aukčnej siene. Kontakt na administrátora e-aukcie: e- mail: podpora@eaukcie.sk.
Po sprístupnení vstupu do aukčnej siene si uchádzači skontrolujú správnosť svojich

vstupných cien, ktoré do e-aukčnej siene zadá verejný obstarávatel' prostredníctvom
administrátora, a ktoré musia byt' zhodné s póvodnými, listinne predloženými
ponukami. Všetky informácie o prihlásení sa do elektronickej aukcie a podrobnejšie
informácie o priebehu elektronickej aukcie budú uvedené vo Yýzve na účast' v
elektronickej aukcii.

16. Lehota viazanosti ponúk:
31.10.2013

V Bratislave dňa 22.8.2013
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Za verejného obstarávateía:

PhDr. [ubomír Páleník, CSc. - riaditel

!§\
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Príloha ě. 1 - Návrh na plnenie kritérií _ ekonomicky najuýhodnejšia ponuka

oznaěenie
hodnotiaceho
kritéria

Opis hodnotiaceho kritéria Návrh na plnenie kritéria

A Celkoi/á cena za predmet zákazky s DPH v € EUR

B Maximálna lehota dodania predmetu zákazky
odo dňa doručenia objednávky podl'a platného
právneho poriadku Slovenskej republiky
vyjadrená v kalendárnych dňoch

dní

Dňa PodpĚ štatutárneho zástupcu, resp, oprávnenej
osoby uchádzača:


