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                                            VÝZVA  VO 201902 
 

na predkladanie ponúk pre zákazku s nízkou hodnotou v rámci postupu verejného obstarávania podľa 

zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a internej smernice o verejnom obstarávaní č. 2/2016 s dodatkami 

 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov:   Knižnica pre mládež mesta Košice     

IČO:  00189006 

Štatutárny orgán: PhDr. Kamila Prextová 

Sídlo:   Kukučínova 2, 043 59 Košice    

  

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Ing. Zuzana Polohová 

Telefón: 055/30609016 

Mobil:  0911656231  

e-mail:  zuzana.polohova@kosicekmk.sk  

 

Podanie ponúk : 

1. prostredníctvom softvéru Josephine Proebiz  

2. zaslanie cenovej ponuky mailom na adresu: ekonom@kosicekmk.sk 

  

Požiadať o vysvetlenie výzvy je možné najneskôr 2 hodiny pred uplynutím lehoty na predkladanie 

ponúk.  

 

2. Názov predmetu zákazky: 

Obstaranie osobného automobilu  
Zákazka:    obstaranie tovaru 

 Typ zákazky:  zákazka s nízkou hodnotou (finančný limit pre VO predstavuje hodnotu 

70 000 € bez DPH). 

Spôsob obstarávania:  

1. prostredníctvom systému Josephine Proebiz: 

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/4486/summary  

2. Vyžiadanie cenových ponúk mailom z adresy: ekonom@kosicekmk.sk 

3. Zverejnenie výzvy na VO na web stránke organizácie a na web stránke Mesta Košice 

 

 

3. Stručný opis predmetu zákazky:  

Predmetom zákazky je obstaranie 5-miestneho osobného automobilu na prepravu osôb po meste aj 

mimo mesta, preprava autorov (s batožinou) počas realizácie projektov, rozvoz kníh po pobočkách 

v meste, príležitostná preprava menších výstav.  

 

Podrobná špecifikácia požiadaviek je uvedená v Prílohe č. 1 tejto výzvy: „Technická špecifikácia 

predmetu zákazky“ (v Josephine Proebiz v časti Dokumenty). 

 

4. Predpokladaná hodnota zákazky (s DPH): 20 000 €  
 

5. Základné zmluvné podmienky:  

S víťazným uchádzačom bude uzavretá kúpna zmluva. Kúpna cena vozidla bude uhradená 

prevodom z bankového účtu. Splatnosť faktúry musí byť aspoň 14 dní. 
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6. Lehota na predkladanie ponúk: 

 do 06.08.2019 do 12:00 hodiny. ( 7 dní od zverejnenia Výzvy). 

 

 

7. Obsah cenovej ponuky: 

a) Cenové ponuky je potrebné spracovať do formuláru „Ponuka na osobný automobil“ 

(v Prílohe č. 2 v Josephine Proebiz v časti Dokumenty) na základe požiadaviek uvedených 

v Technickej špecifikácii predmetu zákazky (v Prílohe č. 1 v Josephine Proebiz v časti 

Dokumenty). 

b) Čestné vyhlásenie uchádzača v Prílohe č. 3 (v Josephine Proebiz v časti Dokumenty) 

 

Cenu je potrebné uvádzať v eurách (€) s DPH. 

 

8. Postup vo verejnom obstarávaní: je jednoetapový. 

 

9. Predkladanie cenovej ponuky: 

Záujemca predloží ponuku: 

1. po zaregistrovaní sa prostredníctvom systému Josephine Proebiz:  

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/4486/summary   

2. zaslaním cenovej ponuky do vyplnením formuláru „Ponuka na osobný automobil“  na 

mailovú adresu: ekonom@kosicekmk.sk  

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 

Ponuky, ktoré nebudú spĺňať požiadavky na predmet zákazky alebo dodávateľa, ponuky doručené 

po lehote na predkladanie zákaziek nebudú vyhodnocované.  
 

10. Podmienky účasti a doklady sú nasledovné: 

Podmienky účasti: 

1. Uchádzač musí byť autorizovaným predajcom automobilu. 

2. Ponúkaný automobil musí mať záručný aj pozáručný autorizovaný servis v Košiciach. 

3. Uchádzač nesmie mať uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným 

rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého 

pobytu. 

  

 

11. Kritériá na hodnotenie ponúk sú:  

 Najnižšia cena vrátane DPH (70%) 

 Väčší  objem batožinového priestoru v L (15%)  

 Väčší výkon motora v kW (15%). 

Spôsob hodnotenia kritéria je nasledovný: Úspešným uchádzačom bude ten, kto splní podmienky 

účasti, požiadavky na predmet zákazky a zároveň bude mať najlepší pomer najnižšej ceny s DPH,  

veľkosti batožinového priestor a výkonu.  

 

12. Prijatie ponuky: 

Úspešný uchádzač bude vyzvaný na predloženie návrhu zmluvy, ktorá musí byť v súlade s výzvou 

a s jeho ponukou.  

Ak návrh zmluvy úspešného uchádzača nebude v súlade s výzvou alebo jeho ponukou alebo bude 

mať neprijateľné podmienky, verejný obstarávateľ  vyzve uchádzača na odstránenie nedostatkov. 

Ak úspešný uchádzač neodstráni nedostatky v stanovenom čase, bude to považované za odstúpenie 

od jeho ponuky. V takom prípade bude vyzvaný na predloženie návrhu zmluvy ďalší uchádzač 

s ďalšou najlepšou ponukou obdobným postupom. 
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Uchádzač berie na vedomie, že uzatvorenie zmluvy podlieha zo strany objednávateľa (Knižnice 

pre mládež mesta Košice)  udeleniu predchádzajúceho písomného súhlasu zriaďovateľa (Mesto 

Košice). 

 

13. Doplňujúce informácie: 

 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky obstarávanie, alebo obstarávanie 

zrušiť, ak : 

a) nebude predložená ani jedna ponuka 

b) ani jedna ponuka nebude zodpovedať požiadavkám výzvy 

c) zriaďovateľ – Mesto Košice neodsúhlasí výsledok verejného obstarávania. 

 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky. 

 Uchádzači nemajú právo na úhradu nákladov spojených s účasťou na verejnom obstarávaní. 

 Úspešný uchádzač berie na vedomie, že zmluva a faktúra vrátane príloh, ktoré budú výsledkom 

verejného obstarávania podlieha zo strany obstarávateľa zverejneniu v plnom rozsahu v zmysle 

§5a ods.1 zákona č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. 

 Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky podľa § 117 zákona č. 

343/2015 Z.z. o VO nie je možné v zmysle ustanovenia § 170 ods. 8 písm. b) podať námietky. 

 

 

V Košiciach dňa 30.7.2019 

 

 

Schválila:        PhDr. Kamila Prextová 
       Poverená zastupovaním štatutárneho orgánu 

 

 

        

Prílohy:  

1. Technická špecifikácia predmetu zákazky  

2. Ponuka na osobný automobil  

3. Čestné vyhlásenie 


