V Ý Z V A na predkladanie ponúk
podľa § 117 Zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoVO“)
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
o Názov a sídlo obstarávateľa: WWF Slovensko, Medená 101/05, 811 02 Bratislava
o IČO : 52204430
o IČ DPH: nie sme platca DPH
o Štatutárny zástupca: Miroslava Plassmann
o Kontaktná osoba: Milan Janák, e-mail: mjanak@wwfsk.org , telefón: +421 904 557 570
o Číslo účtu: IBAN SK93 1100 0000 0029 4007 0673
o Adresa hlavnej stránky : https://slovakia.panda.org/
2. Názov zákazky: Osobný automobil SUV s hybridným pohonom
3. Opis predmetu zákazky
o
o
o

Predmetom zákazky je Osobný automobil SUV s hybridným pohonom pre projekt CLIMAFORCEELIFE č.
LIFE19CCA/SK/001276
Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohe č. 1 tejto výzvy – Opis predmetu zákazky a
technická špecifikácia
Miesto realizácie predmetu zákazky: Bratislava

4. Predpokladaná hodnota zákazky: 29 746.11 EUR bez DPH. Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na
základe prieskumu trhu a v súlade s ustanoveniami § 6 ZoVO.
5. Druh zákazky: tovar, CPV kód: 34110000-1 Osobné automobily
6. Výsledok verejného obstarávania: kúpna zmluva
7. Požadovaná lehota, resp. trvanie objednávky a miesto uskutočnenia
Dodanie tovaru v lehote do 60 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.
8. Celkový rozsah predmetu zákazky: Osobný automobil SUV s hybridným pohonom - 1ks
9. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania
●
●

●

Predmet zákazky bude financovaný z fondov EÚ z projektu CLIMAFORCEELIFE č. LIFE19CCA/SK/001276
podporeného programom LIFE Európskej únie.
Cenu za predmet zákazky uhradí WWF Slovensko úspešnému uchádzačovi bezhotovostným platobným
stykom na základe faktúr dodávateľa. Splatnosť faktúry je do 15 dní od jej doručenia. Faktúru objednávateľ
žiada vystaviť pri dodaní tovaru, objednávateľ môže poskytnúť max. 10 % z kúpnej ceny ako zálohovú platbu.
Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle Zákona NR SR č. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového
dokladu, alebo ak nebude po stránke vecnej či formálnej správne vystavená, bude vrátená na doplnenie
alebo prepracovanie a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia správne doplnenej alebo
prepracovanej faktúry.

10. Podmienky účasti
Uchádzač predloží doklad o oprávnení poskytovať službu v oblasti predmetu zákazky (napríklad výpis z obchodného
registra, živnostenského registra, alebo registra neziskových organizácií). Postačuje aj internetový výpis z
obchodného registra, alebo zo živnostenského registra alebo fotokópia dokladu o oprávnení dodať predmet zákazky.
11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia celková cena uvedená v EUR vrátane DPH.

Súčasťou ponukovej ceny za poskytnutie služby musia byť všetky náklady, ktoré vzniknú uchádzačovi pri plnení
predmetu zákazky. V prípade, že uchádzač nie je platiteľom DPH, túto skutočnosť uvedie v návrhu na plnenie kritérií.
12. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: 26.3.2021 o 16,00 hod.
13. Miesto a spôsob predloženia ponúk
●
●
●

Ponuku je možné predložiť LEN v elektronickej podobe.
Ponuku je potrebné doručiť na adresu: nbratkova@wwfsk.org a mjanak@wwfsk.org
Do predmetu e-mailu treba uviesť heslo „Osobný automobil SUV s hybridným pohonom“

14. Obsah ponuky
Ponuka musí obsahovať:
●
●

●

Návrh na plnenie kritérií, vyplnený, ocenený a podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za
uchádzača (príloha č. 2 tejto výzvy);
Doklad o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu resp. uskutočňovať stavebné práce. Postačuje aj
internetový výpis z obchodného registra, alebo zo živnostenského registra alebo fotokópia dokladu o
oprávnení dodať predmet zákazky.
Ponukový list, katalóg, alebo technická dokumentácia, ktorou uchádzač preukáže splnenie kritérií v zmysle
opis predmetu zákazky a technickej špecifikácie ako je uvedené v prílohe č. 1 tejto výzvy (Príloha č. 1 – Opis
predmetu zákazky a technická špecifikácia).

15. Ďalšie informácie
Vzájomná komunikácia a dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom, záujemcami, resp. uchádzačmi ohľadom
vysvetľovania podmienok účasti vo verejnom obstarávaní uvedených vo výzve na predloženie cenovej ponuky alebo
iných dokumentov a prípadné nejasnosti je možné konzultovať s kontaktnou osobou: Milan Janák, e-mail:
mjanak@wwfsk.org, +421 904 557 570.
Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku u
objednávateľa.
Verejný obstarávateľ určí ako víťaznú ponuku uchádzača, ktorý nebol z verejného obstarávania vylúčený a ktorý sa
umiestnil na prvom (1.) mieste v poradí uchádzačov a to z hľadiska splnenia podmienok účasti a požiadaviek na
predmet zákazky.
Vyhodnotenie ponúk je neverejné.
Ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu, WWF Slovensko vyhodnotí ako víťaznú ponuku uchádzača, ktorý
nebol z verejného obstarávania vylúčený a ktorý sa umiestnil na ďalšom mieste v poradí uchádzačov a to z hľadiska
splnenia podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky.
WWF Slovensko si vyhradzuje právo zrušiť verejné obstarávanie v prípade ak:
●
●
●
●

ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanovených v tejto výzve na predloženie
cenovej ponuky;
zmenili sa okolnosti, za ktorých bolo toto verejné obstarávanie vyhlásené;
ponuka uchádzačov bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky;
nebola predložená ani jedna ponuka.

16. Dátum zaslania výzvy na predloženie cenovej ponuky: 15.3.2021
17. Prílohy k Výzve na predloženie cenovej ponuky:
Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky a technická špecifikácia
Príloha č. 2– Návrh na plnenie kritérií

