Ţellova 2
829 24 Bratislava
Slovenská republika

Výzva na predloženie ponuky.
(korigend 31.03.2011)
V súlade s ustanovením § 99 ods. 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 282/2006 Z. z.
a zákona č. 102/2007 Z. z. (ďalej len „zákon č. 25/2006 Z. z.“), vyzývam záujemcov na
predloţenie ponuky, v rámci zadávania podprahovej zákazky.
Názov predmetu zákazky:
Servisné sluţby pre motorové vozidlá (pravidelné prehliadky, opravy) ústredia a
pracovísk ÚDZS.
Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je kompletný servis motorových vozidiel značky Škoda, Volkswagen
a Opel, vrátane záručného aj pozáručného servisu podľa pokynov stanovených výrobcom
pre dané vozidlo s originálnymi náhradnými dielmi a príslušenstvom. Verejný
obstarávateľ poţaduje dostupnosť servisu vo vzdialenosti do 30 km od ústredia
a pracovísk ÚZDS uvedených v prílohe č. 1 tejto výzvy.
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťaţných podkladoch.
Predpokladaná cena:

56.000 € bez DPH.

Klasifikácia CPV:
Hlavný slovník:
50100000-6 Opravy, údrţba a súvisiace sluţby pre vozidlá a príbuzné vybavenie
50112110-7
Oprava karosérií vozidiel
Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
Predmet zákazky je rozdelený na 8 samostatných častí. Verejný obstarávateľ umoţňuje
predloţiť ponuku na jednu časť predmetu zákazky, na viacero častí predmetu zákazky
alebo na všetky časti predmetu zákazky, tak ako je podrobne vymedzený v súťaţných
podkladoch v časti C. Opis predmetu zákazky.
Časti predmetu zákazky:
Časť č. 1
Časť č. 2
Časť č. 3
Časť č. 4
Časť č. 5
telefón:
+421-55-2861 256

Poskytovanie servisných sluţieb pre motorové vozidlá ústredia a pracovísk
ÚDZS v Bratislave.
Poskytovanie servisných sluţieb pre motorové vozidlá pracovísk ÚDZS
v Banskej Bystrici.
Poskytovanie servisných sluţieb pre motorové vozidlá pracovísk ÚDZS
v Trenčíne.
Poskytovanie servisných sluţieb pre motorové vozidlá pracovísk ÚDZS
v Košiciach.
Poskytovanie servisných sluţieb pre motorové vozidlá pracovísk ÚDZS
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Časť č. 6
Časť č. 7
Časť č. 8

v Trnave.
Poskytovanie servisných sluţieb pre motorové vozidlá pracovísk ÚDZS
v Martine.
Poskytovanie servisných sluţieb pre motorové vozidlá pracovísk ÚDZS
v Prešove.
Poskytovanie servisných sluţieb pre motorové vozidlá pracovísk ÚDZS
v Nitre.

Typ zmluvy:
Zmluva o poskytovaní sluţby. V prípade, ţe uchádzač predloţí ponuku na viacero častí,
tak ako sú definované v časti C. Opis predmetu zákazky, predloţí ku kaţdej časti
samostatný návrh zmluvy.
Trvanie zmluvy:
48 mesiacov.
Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Názov organizácie: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Sídlo organizácie:
Ţellova 2, 829 24 Bratislava
IČO:
30 796 482
URL:
www.udzs.sk
Kontaktná osoba pre styk so záujemcami: PhDr. Peter Hloţný, MPH
Tel.:
+421 55 2861 256
fax:
+421 55 2861 257
mobil:
+421 905 868 882
e-mail:
protender.kosice@gmail.com

office.ke@protender.sk
URL:

www.protender.sk

Požadované doklady, ktoré musia byť súčasťou ponuky:
1. Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uchádzačov podľa §
26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z.:
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 26 ods. 1 písm. f)
zákona č. 25/2006 Z. z. a preukáže ich predložením originálnych dokladov
alebo ich overených kópií, požadovaných v § 26 ods. 2 písm. e) zákona č.
25/2006 Z. z.
1.1
Doklad o oprávnení poskytovať sluţbu.
1.1.1
ţivnostenské oprávnenie alebo výpis zo ţivnostenského registra (predkladá fyzická osoba
– podnikateľ, príspevková organizácia – podnikateľ),
1.1.2
výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba – podnikateľ, fyzická osoba –
podnikateľ zapísaný v obchodnom registri),
1.1.3
iné neţ ţivnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov napr.: doklad
o zapísaní v profesijnom zozname vedenom profesijnou organizáciou.
2. Technická alebo odborná spôsobilosť:
Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje
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technickú alebo odbornú spôsobilosť na dodanie predmetu zákazky:
2.1
§ 28 ods. 1 písm. g) zákona č. 25/2006 Z. z.
Minimálna úroveň poţadovaná verejným obstarávateľom podľa § 32 ods. 6 zákona č.
25/2006 Z. z. a príslušného bodu výzvy na predkladanie ponúk:
Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb zodpovedných za
poskytnutie sluţby.
2.2
§ 28 ods.1 písm. j) zákona č. 25/2006 Z. z.
Minimálna úroveň poţadovaná verejným obstarávateľom podľa § 32 ods. 6 zákona č.
25/2006 Z. z. a príslušného bodu výzvy na predkladanie ponúk:
Údaje o strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícií na
poskytnutie sluţby.
2.3
Z uchádzačom predkladaných dokladov a/alebo dokumentov preukazujúcich spôsobilosť
podľa § 28 zákona č. 25/2006 Z. z. musí byť zrejmé splnenie vyššie
identifikovanej/identifikovaných
minimálnej/minimálnych
úrovne/úrovní
poţadovanej/poţadovaných verejným obstarávateľom a rovnako musí byť zrejmé, ţe
preukazovanie sa týka osoby uchádzača. V prípade, ţe uchádzač vyuţije na preukázanie
technickej/odbornej spôsobilosti technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na
ich právny vzťah v čase predloţenia ponuky, je uchádzač povinný verejnému
obstarávateľovi preukázať, ţe pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s
kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť vyuţíva na preukázanie technickej/odbornej
spôsobilosti v súlade s § 28 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z..
2.4
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom
obstarávaní, poţaduje sa preukázanie podmienok účasti podľa bodu 2.1 – 2.3 týchto
súťaţných podkladov a príslušných bodov výzvy na predkladanie ponúk, za všetkých
členov skupiny spoločne.
2.5
Vyţaduje sa predloţenie originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov
uvedených podľa bodu 2.1 – 2.3 týchto súťaţných podkladov a príslušných bodov výzvy
na predkladanie ponúk.
Kritériá na vyhodnocovanie ponúk predložených pre časť č. 1:
Kritérium č. 1:
Zľava z cien v % náhradných dielov a príslušenstva voči cenám uvedeným v oficiálnych
cenníkoch na náhradné diely a príslušenstvo ŠKODA, ktorou sa rozumie % zľavy z cien
na náhradné diely a príslušenstvo voči cenám uvedeným v oficiálnych cenníkoch na
náhradné diely a príslušenstvo ŠKODA.
[max. bodová hodnota je pre najvyššie % zľavy, pri ostatných sa určí úmerou.]

Maximálne 15 bodov
Kritérium č. 2:
Konečná cena jednej normohodiny mechanických a elektrikárskych prác pre typ vozidla
ŠKODA v EUR, ktorou sa rozumie konečná cena jednej normohodiny mechanických a
elektrikárskych prác pre typ vozidla ŠKODA v EUR (ďalej len „cena Nh ŠKODA“) v
súlade s opisom predmetu zákazky, uvedenom v časti C. Opis predmetu zákazky, týchto
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súťaţných podkladov. V prípade uchádzača, ktorý je platcom DPH sa bude hodnotiť cena
s DPH, v prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH sa bude hodnotiť cena bez DPH.
[max. bodová hodnota je pre najniţšiu cenu, pri ostatných sa určí úmerou.]

Maximálne 7 bodov
Kritérium č. 3
Konečná cena jednej normohodiny klampiarskych prác pre typ vozidla ŠKODA v EUR,
ktorou sa rozumie konečná cena jednej normohodiny klampiarskych prác pre typ vozidla
ŠKODA v EUR(ďalej len „cena Nh ŠKODA“) v súlade s opisom predmetu zákazky,
uvedenom v časti C. Opis predmetu zákazky, týchto súťaţných podkladov. V prípade
uchádzača, ktorý je platcom DPH sa bude hodnotiť cena s DPH, v prípade uchádzača,
ktorý nie je platcom DPH sa bude hodnotiť cena bez DPH.
[max. bodová hodnota je pre najniţšiu cenu, pri ostatných sa určí úmerou.]

Maximálne 7 bodov
Kritérium č. 4:
Konečná cena jednej normohodiny lakovacích prác pre typ vozidla ŠKODA v EUR,
ktorou sa rozumie konečná cena jednej normohodiny lakovacích prác pre typ vozidla
ŠKODA v EUR (ďalej len „cena Nh ŠKODA“) v súlade s opisom predmetu zákazky,
uvedenom v časti C. Opis predmetu zákazky, týchto súťaţných podkladov. V prípade
uchádzača, ktorý je platcom DPH sa bude hodnotiť cena s DPH, v prípade uchádzača,
ktorý nie je platcom DPH sa bude hodnotiť cena bez DPH.
[max. bodová hodnota je pre najniţšiu cenu, pri ostatných sa určí úmerou.]

Maximálne 7 bodov
Kritérium č. 5:
Zľava z cien v % náhradných dielov a príslušenstva voči cenám uvedeným v oficiálnych
cenníkoch na náhradné diely a príslušenstvo VW, ktorou sa rozumie % zľavy z cien na
náhradné diely a príslušenstvo voči cenám uvedeným v oficiálnych cenníkoch na
náhradné diely a príslušenstvo VW.
[max. bodová hodnota je pre najvyššie % zľavy, pri ostatných sa určí úmerou.]

Maximálne 15 bodov
Kritérium č. 6:
Konečná cena jednej normohodiny mechanických a elektrikárskych prác pre typ vozidla
VW v EUR, ktorou sa rozumie konečná cena jednej normohodiny mechanických a
elektrikárskych prác pre typ vozidla VW v EUR (ďalej len „cena Nh VW“) v súlade s
opisom predmetu zákazky, uvedenom v časti C. Opis predmetu zákazky, týchto
súťaţných podkladov. V prípade uchádzača, ktorý je platcom DPH sa bude hodnotiť cena
s DPH, v prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH sa bude hodnotiť cena bez DPH.
[max. bodová hodnota je pre najniţšiu cenu, pri ostatných sa určí úmerou.]

Maximálne 7 bodov
Kritérium č. 7
Konečná cena jednej normohodiny klampiarskych prác pre typ vozidla VW v EUR,
ktorou sa rozumie konečná cena jednej normohodiny klampiarskych prác pre typ vozidla
VW v EUR(ďalej len „cena Nh VW“) v súlade s opisom predmetu zákazky, uvedenom v
časti C. Opis predmetu zákazky, týchto súťaţných podkladov. V prípade uchádzača, ktorý
je platcom DPH sa bude hodnotiť cena s DPH, v prípade uchádzača, ktorý nie je platcom
DPH sa bude hodnotiť cena bez DPH.
[max. bodová hodnota je pre najniţšiu cenu, pri ostatných sa určí úmerou.]

Maximálne 7 bodov
Kritérium č. 8:
Konečná cena jednej normohodiny lakovacích prác pre typ vozidla VW v EUR, ktorou sa
rozumie konečná cena jednej normohodiny lakovacích prác pre typ vozidla VW v EUR
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(ďalej len „cena Nh VW“) v súlade s opisom predmetu zákazky, uvedenom v časti C. Opis
predmetu zákazky, týchto súťaţných podkladov. V prípade uchádzača, ktorý je platcom
DPH sa bude hodnotiť cena s DPH, v prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH sa
bude hodnotiť cena bez DPH.
[max. bodová hodnota je pre najniţšiu cenu, pri ostatných sa určí úmerou.]

Maximálne 7 bodov

Kritérium č. 9:
Zľava z cien v % náhradných dielov a príslušenstva voči cenám uvedeným v oficiálnych
cenníkoch na náhradné diely a príslušenstvo OPEL, ktorou sa rozumie % zľavy z cien na
náhradné diely a príslušenstvo voči cenám uvedeným v oficiálnych cenníkoch na
náhradné diely a príslušenstvo OPEL.
[max. bodová hodnota je pre najvyššie % zľavy, pri ostatných sa určí úmerou.]

Maximálne 10 bodov
Kritérium č. 10:
Konečná cena jednej normohodiny mechanických a elektrikárskych prác pre typ vozidla
OPEL v EUR, ktorou sa rozumie konečná cena jednej normohodiny mechanických a
elektrikárskych prác pre typ vozidla OPEL v EUR (ďalej len „cena Nh OPEL“) v súlade s
opisom predmetu zákazky, uvedenom v časti C. Opis predmetu zákazky, týchto
súťaţných podkladov. V prípade uchádzača, ktorý je platcom DPH sa bude hodnotiť cena
s DPH, v prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH sa bude hodnotiť cena bez DPH.
[max. bodová hodnota je pre najniţšiu cenu, pri ostatných sa určí úmerou.]

Maximálne 6 bodov
Kritérium č. 11
Konečná cena jednej normohodiny klampiarskych prác pre typ vozidla OPEL v EUR,
ktorou sa rozumie konečná cena jednej normohodiny klampiarskych prác pre typ vozidla
OPEL v EUR(ďalej len „cena Nh OPEL“) v súlade s opisom predmetu zákazky, uvedenom
v časti C. Opis predmetu zákazky, týchto súťaţných podkladov. V prípade uchádzača,
ktorý je platcom DPH sa bude hodnotiť cena s DPH, v prípade uchádzača, ktorý nie je
platcom DPH sa bude hodnotiť cena bez DPH.
[max. bodová hodnota je pre najniţšiu cenu, pri ostatných sa určí úmerou.]

Maximálne 6 bodov
Kritérium č. 12:
Konečná cena jednej normohodiny lakovacích prác pre typ vozidla OPEL v EUR, ktorou
sa rozumie konečná cena jednej normohodiny lakovacích prác pre typ vozidla OPEL
v EUR (ďalej len „cena Nh OPEL“) v súlade s opisom predmetu zákazky, uvedenom v
časti C. Opis predmetu zákazky, týchto súťaţných podkladov. V prípade uchádzača, ktorý
je platcom DPH sa bude hodnotiť cena s DPH, v prípade uchádzača, ktorý nie je platcom
DPH sa bude hodnotiť cena bez DPH.
[max. bodová hodnota je pre najniţšiu cenu, pri ostatných sa určí úmerou.]

Maximálne 6 bodov
Kritériá na vyhodnocovanie ponúk predložených pre časť č. 2 až 8:
Kritérium č. 1:
Zľava z cien v % náhradných dielov a príslušenstva voči cenám uvedeným v oficiálnych
cenníkoch na náhradné diely a príslušenstvo ŠKODA, ktorou sa rozumie % zľavy z cien
na náhradné diely a príslušenstvo voči cenám uvedeným v oficiálnych cenníkoch na
náhradné diely a príslušenstvo ŠKODA.
[max. bodová hodnota je pre najvyššie % zľavy, pri ostatných sa určí úmerou.]
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Kritérium č. 2:
Konečná cena jednej normohodiny mechanických a elektrikárskych prác pre typ vozidla
ŠKODA v EUR, ktorou sa rozumie konečná cena jednej normohodiny mechanických a
elektrikárskych prác pre typ vozidla ŠKODA v EUR (ďalej len „cena Nh ŠKODA“) v
súlade s opisom predmetu zákazky, uvedenom v časti C. Opis predmetu zákazky, týchto
súťaţných podkladov. V prípade uchádzača, ktorý je platcom DPH sa bude hodnotiť cena
s DPH, v prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH sa bude hodnotiť cena bez DPH.
[max. bodová hodnota je pre najniţšiu cenu, pri ostatných sa určí úmerou.]

Maximálne 20 bodov
Kritérium č. 3
Konečná cena jednej normohodiny klampiarskych prác pre typ vozidla ŠKODA v EUR,
ktorou sa rozumie konečná cena jednej normohodiny klampiarskych prác pre typ vozidla
ŠKODA v EUR(ďalej len „cena Nh ŠKODA“) v súlade s opisom predmetu zákazky,
uvedenom v časti C. Opis predmetu zákazky, týchto súťaţných podkladov. V prípade
uchádzača, ktorý je platcom DPH sa bude hodnotiť cena s DPH, v prípade uchádzača,
ktorý nie je platcom DPH sa bude hodnotiť cena bez DPH.
[max. bodová hodnota je pre najniţšiu cenu, pri ostatných sa určí úmerou.]

Maximálne 20 bodov

Kritérium č. 4:
Konečná cena jednej normohodiny lakovacích prác pre typ vozidla ŠKODA v EUR,
ktorou sa rozumie konečná cena jednej normohodiny lakovacích prác pre typ vozidla
ŠKODA v EUR (ďalej len „cena Nh ŠKODA“) v súlade s opisom predmetu zákazky,
uvedenom v časti C. Opis predmetu zákazky, týchto súťaţných podkladov. V prípade
uchádzača, ktorý je platcom DPH sa bude hodnotiť cena s DPH, v prípade uchádzača,
ktorý nie je platcom DPH sa bude hodnotiť cena bez DPH.
[max. bodová hodnota je pre najniţšiu cenu, pri ostatných sa určí úmerou.]

Maximálne 20 bodov

Identifikácia úspešného uchádzača:
Úspešný pre príslušnú časť predmetu zákazky bude uchádzač, ktorého ponuka po súčte
výsledných hodnôt vyhodnotenia dosiahne najvyššie bodové hodnotenie.
Podmienky na získanie súťažných podkladov:
Lehota na prijatie ţiadosti o súťaţné podklady:
Dátum: 14.04.2011
Čas: 14:30 hod.
Úhrada za súťaţné podklady: Nie.
Lehota na predkladanie ponúk:
Dátum: 27.04.2011
Čas: 14:00 hod.
Doplňujúce informácie:
Podmienkou na poskytnutie súťaţných podkladov je predloţenie písomnej ţiadosti
uchádzača o vydanie súťaţných podkladov, ktorú zašle na adresu:
PRO – TENDER s.r.o., Smetanova 9, 040 01 Košice
tel.:
055/2861 256
fax:
055/2861 257
e-mail:
maria.hlozna@protender.sk
URL:
www.protender.sk
Pri vyţiadaní súťaţných podkladov faxom, príp. elektronickou poštou, uchádzač
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musí potvrdiť ţiadosť aj písomnou formou v originálnom vyhotovení. Aţ po obdrţaní
písomnej ţiadosti sa odošlú súťaţné podklady uchádzačovi. Verejný obstarávateľ si
vyhradzuje právo povaţovať listovú zásielku za doručenú aj v prípade, ak ju uchádzač
v lehote do piatich dní od oznámenia prepravcu o uloţení zásielky neprevezme.
S pozdravom

MUDr. Ján Gajdoš, v.r.
predseda
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