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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
Formulár: Formulár č. 7 podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z.
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ

I.2.
I.2.1.

Hlavný banský úrad
IČO: 31780270
Kammerhofská 2, 969 01 Banská Štiavnica
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Hlavný banský úrad, Kammerhofská 25, 969 50 Banská Štiavnica
Kontaktná osoba: Ing. Milan Durbák
Mobil: +421 905855046
Telefón: +421 456782209
Fax: +421 456782288
Email: hbu@hbu.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.hbu.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.hbu.sk
Ďalšie informácie možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky budú doručené na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
MS - Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. a)

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.
II.1.
II.1.2.

II.1.3.

II.1.4.

II.2.
II.2.1.
II.2.2.
II.3.

OPIS
Názov zákazky
Nákup nového motorového vozidla
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Tovary
Hlavné miesto dodania tovarov: Hlavný banský úrad, Kammerhofská 25, 969 01 Banská Štiavnica
NUTS kód:
SK
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Nové terénne a cestné osobné motorové vozidlo prevedenie SUV so vznetovým motorom s náhonom 4x4, menovitým
výkonom motora min. 80 kW/109 k, podľa bližšej špecifikácie v súťažných podkladoch.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 34110000-1
Množstvo alebo rozsah zákazky
Celkové množstvo alebo rozsah
Jedno motorové vozidlo
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH
Hodnota: 13 790,0000 EUR
Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu: 2

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.
III.1.1.

Podmienky účasti
Osobné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač musí spĺňať
podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") preukáže ich v
zmysle § 26 ods. 2, resp. ods. 4 až 5 zákona predložením originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií,
resp. v zmysle § 128 zákona nasledovne: Uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona v znení platnom od
1.7.2013, t.j. podnikateľ, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal do 30.6.2013, a ktorému Úrad pre
verejné obstarávanie (ďalej len "úrad") vydal výpis zo zoznamu podnikateľov vo forme elektronického odpisu, nie je
povinný v procesoch verejného obstarávania predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich
sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 2 zákona. Uchádzač, zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona v znení
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účinnom do 30.6.2013 (t.j. podnikateľ, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal do 30.6.2013 a ktorému
úrad vydal potvrdenie o zápise do zoznamu podnikateľov v listinnej podobe) nie je povinný v procesoch verejného
obstarávania predkladať toto potvrdenie. Avšak je potrebné, aby tento podnikateľ preukázal v procesoch verejného
obstarávania, že spĺňa aj podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj písm. h) zákona, ak ani tento údaj
potvrdenie neobsahuje. Splnenie týchto podmienok účasti môže podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa
zákona v znení účinnom do 30.6.2013 preukázať tým, že v ponuke predloží doklady na preukázanie splnenia týchto
podmienok (§ 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj písm. h) zákona, t.j. čestné vyhlásenie podľa § 26 ods. 2 písm. g), príp.
písm. f) zákona). Ak podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona v znení účinnom do 30.6.2013
opomenie v ponuke predložiť doklady na preukáznie splnenia podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj
písm. h) zákona, t.j. čestné vyhlásenie podľa § 26 ods. 2 písm. g), príp. písm. f) zákona, osoba podľa § 7 ho písomne
požiada o doplnenie týchto dokladov. Uchádzač následne môže doplniť doklady jedným z týchto spôsobov:
- doplnením dokladov prostredníctvom oznámenia o zmene údajov, ktorého vzor úrad zverejňuje na svojej webovej
stránke, s priložením dokladov podľa § 26 ods. 2 písm. g), prípadne aj písm. f) zákona,
- predložením dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj písm. h)
zákona, t.j. čestné vyhlásenie podľa § 26 ods. 2 písm. g), príp. aj písm. f) zákona priamo osobe podľa § 7.
Uchádzač, ktorý nie je zapísaný v zozname podnikateľov, môže v ponuke predložiť doklady podľa § 26 ods. 2 zákona na
preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 zákona.
Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač v zmysle § 27 ods.
1 písm. a) zákona predloží:
- vyjadrenie alebo ekvivalentný doklad od banky alebo pobočky zahraničnej banky, v ktorej má uchádzač vedený účet o
jeho schopnosti plniť si finančné záväzky s uvedením, že uchádzač nebol v nepovolenom debete, v prípade splácania
úveru dodržiava splátkový kalendár a jeho účet nie je predmetom exekúcie. K vyjadreniu banky uchádzač zároveň
predloží čestné vyhlásenie potvrdené štatutárnym orgánom, že nemá vedené účty ani záväzky v inej banke ako tej, od
ktorej predložil vyššie uvedené potvrdenie, resp. ekvivalentný doklad. Doklady požadované podľa § 27 zákona musia byť
predložené ako originály , alebo úradne osvedčené kópie , nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponúk.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov : neuplatňuje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov : Uchádzač predloží zoznam dodávavok tovaru za predchádzajúce tri roky
(2011, 2012, 2013), ktorého predmetom boli tovary obdobné tovarom, ktoré sú predmetom tejto zákazky. Za obdobné
dodávky tovaru verejný obstarávateľ považuje dodanie osobných motorových vozidiel.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská: Nie

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.
IV.1.1.
IV.1.2.
IV.2.
IV.2.1.
IV.2.2.

IV.2.3.
IV.2.4.

Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba: Najnižšia cena
Použije sa elektronická aukcia
Nie
Administratívne informácie
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ
345/2014
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 26.03.2014 10:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte: Nie
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 26.03.2014 10:00
Podmienky otvárania ponúk
Dátum a čas: 26.03.2014 10:30
Miesto : Sídlo verejného obstarávateľa.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk : Štatutárni zástupcovia uchádzačov alebo osoby zastupujúce
uchádzačov, písomne poverené štatutárnym zástupcom uchádzača.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.
VI.3.

Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Nie
Dátum odoslania tejto výzvy
05.03.2014
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