GERION senior centrum, n.o., Zámutov 670, 094 15 Zámutov

Výzva na predkladanie ponúk
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: GERION senior centrum, n.o.
Sídlo: Zámutov 670, 094 15
IČO: 51476169
e-mail: gerionsenior@gmail.com
v zastúpení: Mgr. Veronika Muľárová
kontaktná osoba: Ing. Monika Koščová
tel.č.: 0919 028 582

2.

Názov predmetu zákazky: „Osobné motorové vozidlo s hydraulickou plošinou s kotvením na
invalidné vozíky“

3.

Druh predmetu zákazky: tovar (dopravný prostriedok)

4.

Detailná špecifikácia predmetu zákazky: Podrobná špecifikácia tvorí prílohu č.1 tejto výzvy.
Ako poskytovateľ sociálnej služby pre osoby v dôchodkovom veku a u osoby so zdravotným
znevýhodnením vrátane ťažko zdravotne postihnutých osôb (ŤZP) plánuje obstarať osobné
motorové vozidlo pre prevoz prijímateľov sociálnej služby s nasledovnými parametrami:
-

-

Minimálna štandardná výbava vozidla s kapacitou miest na prevoz 9 osôb spĺňajúca
technické normy platné pre územie SR a Európy (min. 6-stupňová manuálna prevodovka,
centrálne uzamykanie, posilňovač riadenia, autorádiu, klimatizácia, palivo – diesel)
Interiérová prestavba pre hydraulickú plošinu na nakladanie ŤZP osôb na vozíku
Vyberateľné sedadlá v zadnom rade sedadiel
Zadné dvojkrídlové dvere presklené
Rozmery umožňujúce nástup s vozíkom pre ŤZP

Dokumentácia súvisiaca s obstaraním motorového vozidla bude súčasťou nákladov na
Ministerstvo práce sociálnych veci a rodiny za účelom vyúčtovania finančného príspevku.
Odhadovaný termín realizácie projektu vrátane obstarania motorového vozidla bude v období
od októbra 2019 do novembra 2019.
5. Rozsah ponuky:
Cenová ponuka musí byť predložená na celý predmet zákazky podľa detailnej špecifikácie
zákazky uvedené v bode 4.
6. Spôsob stanovenia ceny:
- Cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s dodaním predmetu
obstarávania
- Cena musí byť stanovená v EUR s rozdelením na:
- Cena v EUR bez DPH
- Suma DPH v EUR
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-

Celková cena v EUR s DPH

7. Spôsob predloženia ponuky:
- Kuriérom, poštou na adresu : GERION senior centrum, n.o., Zámutov 670 094 15
- Elektronicky na e-mailovú adresu: gerionsenior@gmail.com
- Osobne na našej adrese: GERION senior centrum, n.o., Zámutov 670 094 15
V prípade písomnej formy v jednom vyhotovení posielať v uzavretej nepriehľadnej obálke na
adresu uvedenú v bode 1. Tejto výzvy s označením
,,OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO – NEOTVÁRAŤ“
V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom pošty, iného doručovateľa alebo osobne,
je rozhodujúci termín (t. z. hodina a deň) doručenia ponuky. Verejný obstarávateľ nenesie
zodpovednosť za oneskorené doručenie ponuky (napr. poštou, kuriérom a pod.). V momente
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk musí byť ponuka skutočne doručená verejnému
obstarávateľovi (nestačí odovzdanie na prepravu a pod.).

8. Obsah ponuky:
Ponuka uchádzača musí byť predložená na celý predmet zákazky v požadovanom rozsahu,
obsahu, kvalite, za podmienok uvedených v tejto výzve a nie je prípustné rozdelenie
predmetu zákazky. Musí obsahovať:
a) Vyplnenú špecifikáciu predmetu zákazky ( podľa prílohy č. 1)
b) Cenovú ponuku (príloha č. 2 tejto výzvy) s identifikačnými údajmi uchádzača,
ktorá musí byť podpísaná osobou oprávnenou konať v mene uchádzača a musí
obsahovať odtlačok pečiatky uchádzača
c) Vyhlásenie uchádzača, ktoré musí byť podpísané osobou oprávnenou konať
v mene uchádzača a musí obsahovať odtlačok pečiatky uchádzača (príloha č. 3 tejto
výzvy).

9. Jazyk ponuky:
Ponuka musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku prípadne úradne preložená do slovenského
jazyka
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10. Lehota na prekladanie ponúk: do 15. 10. 2019
11. Podmienky vyhodnotenia ponúk
Vyhodnotenie ponúk bude neverejné dňa 16. 10. 2019 o 09.00 hod. Uchádzači budú
informovaní o výsledku vyhodnotenia písomne alebo e-mailom najneskôr do 5 pracovných
dní a v tomto termíne zároveň upovedomí neúspešných uchádzačov o tom, že v tejto zákazke
neuspeli.

V Zámutove, 01.10.2019

.........................................
Mgr. Veronika Muľárová
Riaditeľka GERION
senior centrum, n.o.

3 prílohy
Špecifikácia predmetu zákazky
Formulár cenovej ponuky
Vyhlásenie uchádzača
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Príloha č.1

Špecifikácia predmetu zákazky
Predmet zákazky: obstaranie motorového vozidla s hydraulickou plošinou

Parameter

Požiadavka

Rok výroby

2019

Nové vozidlo

Áno

Počet miest
Skupina motorových vozidiel

9 (8 + 1 vodič)
B

Motor
-

Motor

-

Objem motora

-

Emisný limit

-

Palivo

-

Výkony

Turbo diesel
Min. 2100 cm3
Min. Euro 6
Motorová nafta
Min. 105kw

Bezpečnosť – minimálne
požiadavky
-

Airbag vodiča

Áno

-

ABS antiblokovací brzdový
systém

Áno

-

EBD elektronický systém
rozdelenia brzdného účinku

Áno

-

EPS elektronický
stabilizačný systém

Áno

-

Asistent rozjazdu do kopca

Áno

-

Indikátor tlaku
v pneumatikách

Áno

Interiér – minimálne
požiadavky
Áno

-

Palubný počítač

-

Klimatizácia

-

Elektricky ovládané okná

-

Volant

-

Výškovo nastaviteľné
sedadlo vodiča

Áno

-

Sedadlo vodiča s bedernou
a lakťovou opierkou

Áno

-

Tempomat

Áno

Manuálna
Vpredu
Výškovo nastaviteľný

Hodnoty plnenia jednotlivých parametrov
logického celku (z ponuky) Vyplní
uchádzač! Uviesť ÁNO/NIE v prípade
číselnej hodnoty, uviesť aj jej skutočnú
hodnotu.
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Ovládanie audiosystému na
volante

Áno

-

Bluetooth handsfree
ovládanie na volante

Áno

-

Hydraulická BB plošina pre
invalidný vozík

Áno

Exteriér – minimálne
požiadavky
-

Predné hmlové svetlá

Áno

-

Diaľkové ovládanie
centrálneho zamykania

Áno

-

Automatické ovládanie
svetlometov

Áno

-

Dažďový senzor

Áno

-

LED denné svietenie

Áno

-

Plnohodnotné rezervné
koleso

Áno

-

Bočné presklenie karosérie

-

Zadné vyhrievané okno

Áno
Áno

-

Presklené dvojkrídlové
zadné dvere

Áno

-

Posuvné bočné dvere na
strane spolujazdca

Áno

-

Predné a zadné zásterky

Áno

-

Statické odbočovanie
svetlomety

Áno

-

Zatmavené bočné a zadné
okná

Áno

-

Metalická farba

Áno
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Príloha č. 2
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Príloha č. 3
VYHLÁSENIA UCHÁDZAČA

Uchádzač (obchodné meno, sídlo/miesto podnikania, IČO, DIČ, štatutárny zástupca – titul, meno,
priezvisko)
..............................................................................................................................................................................
týmto vyhlasuje, že:

-

je dôkladne oboznámený a súhlasí s podmienkami verejného obstarávania, ktoré vyhlásilo GERION
senior centrum, n.o. na predmet zákazky pod názvom: „Osobné motorové vozidlo

s hydraulickou plošinou s kotvením na invalidné vozíky“
-

nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu;

-

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;

-

všetky predložené vyhlásenia, potvrdenia, doklady, dokumenty a údaje uvedené v ponuke sú
pravdivé a úplné;

-

všetkému, čo bolo uvedené vo výzve na predkladanie ponúk a jej prílohách porozumel, na to, čo
nebolo jasné využil možnosť dorozumievania;

-

dáva písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytuje v súvislosti s týmto verejným
obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona o ochrane osobných údajov v
znení neskorších predpisov;

-

dáva písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov po dobu realizácie verejného obstarávania,
realizácie zákazky a archivácie dokumentácie k verejnému obstarávaniu zákazky, v zmysle zákona
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

V ..................................., dňa .......................

.............................................................
podpis a pečiatka uchádzača
(osoby oprávnenej konať v mene uchádzača)

