Výzva na predloženie cenovej ponuky
spracovaná v zmysle § 117 zákona . 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Predmet zákazky: „Dodávka“
1. Identifikácia Obstarávateľa
Názov organizácie: WAKIVAKY j.s.a.
Adresa sídla organizácie: Kataríny Franklovej 5791/10, 902 01 Pezinok
IČO: 52667383
DIČ: 2121126040
IČ DPH: SK 2121126040
Štatutárny zástupca: Diana Polónyi
Kontaktné miesto: Adresa sídla organizácie
Kontaktná osoba vo veci ponuky: Kristína Fabiankovičová
Telefón: +421 917 717 005
Email: fin@wakivaky.eu
Internetová stránka: https://verejne-obstaravanie.eu/

2. Druh zákazky: tovar
3. Názov zákazky: Dodávka
4. Opis predmet zákazky:
Predmetom zákazky je obstaranie dlhodobého hmotného majetku dodávky. Dodávka môže byť
používaná avšak musí spĺňať nasledovné minimálne parametre: Počet miest na sedenie : 2 a viac,
Rok výroby: od 1.1.2017, minimálna výbava: klimatizácia, ABS/EBS, Počet najadených km :
max 90tis km, Palivo : diesel/benzín, Emisná trieda : EURO 6, Prevodovka : Manuálna alebo
Automatická, Výkon motora : minimálne 60kW, Užitočné zaťaženie: min 500kg, min.objem
úložného priestoru: 2,4 m3, min. rozmery úložného priestoru (dĺžka x šírka x výška): 1,9m x
1,1m x 1,1m, ďalšia výbava: predné a zadné parkovacie senzory alebo predné senzory
a zadná parkovacia kamera, v prípade zadnej kamery nie je potrebné ponúkať zadné
parkovacie senzory, minimálne 1x bočné posuvné dvere, minimálne 1x zadné dvere, ťažné
zariadenie je voliteľné.
Celková cena musí obsahovať všetky náklady spojené s dodávkou predmetu zákazky.
Záručná lehota je 12 mesiacov od protokolárneho prevzatia celého predmetu zákazky
Obstarávateľom.
5. Typ zmluvy: Kúpna zmluva
6. Predpokladaná hodnota zákazky: 19.200,00 EUR s DPH
7. Variantné riešenie: neumožňuje sa, uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky
8. Miestom dodania je prevádzka Obstarávateľa na adrese: Kataríny Franklovej 5791/10, 902
01 Pezinok
9. Termín dodania je do 2 mesiacov od dátumu účinnosti kúpnej zmluvy.
10. Spoločný slovník obstarávania: CPV: 34136 Dodávky
11. Hlavné podmienky financovania:
Predmet zákazky je financovaný z vlastných zdrojov Obstarávateľa a z grantu poskytnutého
z Nórskeho finančného mechanizmu https://www.crz.gov.sk/zmluva/6035065/. Dohodnutú
zmluvnú cenu v EUR Obstarávateľ uhradí úspešnému uchádzačovi na základe podmienok
uvedených v kúpnej zmluve. Splatnosť je do 14 dní.
12. Poskytnutie podkladov na vypracovanie cenovej ponuky:
Podkladom na vypracovanie cenovej ponuky je táto výzva jej
príloha č. 1 tejto výzvy, Návrh na plnenie kritérií,
príloha č. 2 tejto výzvy, Návrh kúpnej zmluvy
13. Lehota, miesto a podmienky predloženia cenovej ponuky:
Uchádzač predkladá elektronickú ponuku.
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Elektronická ponuka - zaslaná vo formáte PDF na adresu fin@wakivaky.eu
Obstarávateľ žiada písomnú alebo elektronickú cenovú ponuku doručiť do 31.10.2022 do 10h.
14. Podmienky účasti uchádzačov:
Bez obmedzení.
15. Kritériá na vyhodnotenie predložených cenových ponúk:
Kritériom je najnižšia cena: Celková cena za zákazku s DPH

16. Záväzný obsah ponuky:
Ponuka uchádzača musí obsahovať:
a) Uchádzačom vyplnenú, podpísanú a potvrdenú
prílohu č. 1 tejto výzvy, Návrh na plnenie kritérií
prílohu č. 2 tejto výzvy, Návrh kúpnej zmluvy
b) Technickú špecifikáciu t.j. technický respektíve katalógový list/-y s popisom predmetu
zákazky a s uvedením výrobcu
c) kópia veľkého technického preukazu, kópia poslednej emisnej a technickej kontroly ak ju
vozidlo má mať v zmysle zákona vydanú
Obstarávateľ vylúči všetky ponuky ktoré nebudú obsahovať požadované informácie v zmysle
bodu 16 a), b), c).
17. Lehota viazanosti ponúk: 1.12.2022
18. Otváranie a vyhodnotenie ponúk: 31.10. 2022, 10:30h
Splnomocnený zástupca verejného obstarávateľa skontroluje, vyhodnotí dodané ponuky a
určí poradie. Otváranie a vyhodnotenie ponúk sa uskutoční bez prítomnosti uchádzačov.
19. Oznámenie o výsledku hodnotenia ponúk:
Po vyhodnotení ponúk bude všetkým uchádzačom bezodkladne oznámený výsledok
hodnotenia ponúk a s úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva.
20. Kontaktná osoba vo veci ponuky: Kristína Fabiankovičová
Telefón: +421 917 717 005
Email: fin@wakivaky.eu
Pracovný čas obstarávateľa je v pracovných dňoch od 9:00 do 15:00 hod.
21. Dátum zverejnenia výzvy na internetovej stránke: 20.10.2022
22. Ďalšie informácie:
Obstarávateľ si vyhradzuje právo nerealizovať zákazku, o čom budú uchádzači písomne
vyrozumení. Realizácia zákazky je podmienená dvomi odkladacími podmienkami, ktoré
musia byť naplnené = 1) Obstarávateľ absolvuje skúšobnú jazdu a táto bude bez výhrad
k predmetu zákazky, 2) V procese obstarania sa podstatným spôsobom nezmenia okolnosti za
ktorých bola vyhlásená táto výzva, a následne bude môcť Obstarávateľ zaslať úspešnému
uchádzačovi objednávku na realizáciu dodávky predmetu zákazky.
Vzájomná komunikácia a dorozumievanie medzi Obstarávateľom, záujemcami, resp.
uchádzačmi bude uskutočňovaná iba v štátnom (slovenskom) jazyku. Obstarávateľ si
vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk. Všetky výdavky spojené s
prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku.
V Pezinku, dňa 11.10.2022
Za Obstarávateľa:

Diana Polónyi, predseda predstavenstva
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Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritérií
Logický celok: Dodávka

Názov položky
Počet kusov
Model autobusu,
označenie
Obchodné meno
výrobcu
Cena za 1 súbor
bez DPH*

Dodávka
1 súbor

DPH*
Cena celkom s
DPH*
Poznámky:
* Vyplní dodávateľ, ceny vyplniť a zaokrúhliť matematicky na 2 desatinné miesta. V prípade ak uchádzač
nie je platcom DPH uvedie túto skutočnosť v políčku DPH.

Firma:

Podpis oprávnenej osoby / štatutára a pečiatka:

IČO:
Meno a priezvisko:
Telefón:
Email:

Dátum:
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Príloha č.2 – návrh kúpnej zmluvy
KÚPNA Z M L U V A

uzavretá podľa Zákon č. 513/1991 Zz Obchodného zákonníka a nasl.zmien.
Čl. I Zmluvné strany

1. Objednávateľ:
Názov organizácie: WAKIVAKY j.s.a.
Adresa sídla organizácie: Kataríny Franklovej 5791/10, 902 01 Pezinok
IČO: 52667383
DIČ: 2121126040
IČ DPH: SK 2121126040
Štatutárny zástupca: Diana Polónyi
E-mail: fin@wakivaky.eu
Telefón: +421 917 717 005
(ďalej len : „Objednávateľ“ )

2. Dodávateľ :
Názov:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
IČO:
DIČ:
IČ DPH :
firma zapísaná:
Email:
Telefón:
Bankové spojenie - banka:
Číslo účtu v tvare IBAN:
(ďalej len „Dodávateľ“ ) a spoločne aj ako „Zmluvné strany“.
Východiskovým podkladom na uzavretie tejto kúpnej zmluvy (ďalej len „zmluva“) je ponuka
dodávateľa, predložená v procese obstarávania s názvom: „Dodávka“ uverejneného na web
stránke https://verejne-obstaravanie.eu/ dňa 12.10.2022.
Čl.
II
Predmet zmluvy
2.1 Predmetom zákazky je obstaranie dlhodobého hmotného majetku dodávky. Dodávka môže
byť používaná avšak musí spĺňať nasledovné minimálne parametre:
Počet miest na sedenie : 2 a viac, Rok výroby: od 1.1.2017, minimálna výbava: klimatizácia,
ABS/EBS, Počet najadených km : max 90tis km, Palivo : diesel/benzín, Emisná trieda : EURO 6,
Prevodovka : Manuálna alebo Automatická, Výkon motora : minimálne 60kW, Užitočné
zaťaženie: min 500kg, min.objem úložného priestoru: 2,4 m3, min. rozmery úložného priestoru
(dĺžka x šírka x výška): 1,9m x 1,1m x 1,1m, ďalšia výbava: predné a zadné parkovacie senzory
alebo predné senzory a zadná parkovacia kamera, v prípade zadnej kamery nie je potrebné
ponúkať zadné parkovacie senzory, minimálne 1x bočné posuvné dvere, minimálne 1x zadné
dvere, ťažné zariadenie je voliteľné.
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2.2 Celková cena musí obsahovať všetky náklady spojené s dodávkou predmetu zákazky. Záručná
lehota je 12 mesiacov od protokolárneho prevzatia celého predmetu zákazky Obstarávateľom.
2.3 Číselný kód tovaru pre hlavný predmet z Hlavného slovníka, prípadne alfanumerický
kód z Doplnkového slovníka Spoločného slovníka obstarávania CPV: 34136 Dodávky.
Čl. III
Termín a miesto dodania
3.1 Dodávateľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy v rozsahu článku II tejto dodá do 2 mesiacov
od dátumu účinnosti zmluvy a prevedie na Objednávateľa všetky vlastnícke práva
k predmetu zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje predmet zmluvy prevziať a zaplatiť zaň
dohodnutú kúpnu cenu.
3.2 Miestom plnenia predmetu zmluvy je Kataríny Franklovej 10, 902 01 Pezinok.
Čl. IV
Cena za predmet zmluvy
4.1 Cena predmetu zmluvy špecifikovaného v čl. II tejto zmluvy je stanovená na základe
výsledku procesu obstarávania ako najnižšia ponuka uchádzača. :
Cena bez DPH:
* DPH:
Cena Celkom s DPH:

Uvedená cena je stanovená v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.
z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej
republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.
18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
* V prípade ak Dodávateľ nie je plátcom DPH uvedie do tabuľky v riadku DPH text „nie som
plátcom DPH“
4.2 Cena zahŕňa všetky náklady dodávateľa spojené s dodávkou predmetu zákazky na
miesto dodania vrátane dodania kompletnej dokumentácie a ďalších podmienok v zmysle
tejto zmluvy.
4.3 Všetky ceny sú nemenné počas celej doby platnosti tejto zmluvy.
Čl. V
Platobné a dodacie podmienky
5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ uhradí dodávateľovi celkovú cenu za predmet
zmluvy na základe tejto zmluvy v lehote do 14dní od protokolárneho prevzatia kompletného
predmetu zmluvy bez vád.
5.2 Predmet zmluvy musí spĺňať všetky vo výzve definované technické požiadavky. O prevzatí
bude spísaný preberací protokol. V prípade ak Objednávateľ v lehote do 14 dní od prevzatia
predmetu zmluvy zistí, že prebraný tovar t.j. jeho parametre a kvalita nezodpovedajú
predloženej ponuke respektíve nie su naplnené požiadavky v zmysle článku II tejto zmluvy,
potom má právo požadovať takýto tovar vymeniť a Objednávateľ má povinnosť v lehote do
14 dní takýto tovar nahradiť. Ak Objednávateľ nevie podľa predchádzajúcej vety tovar
nahradiť potom má právo Objednávateľ právo odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy, prebratý
predmet zmluvy vrátiť a Dodávateľ má povinnosť predmet zmluvy v dohodnutom termíne
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vziať späť a vrátiť prijaté plnenie v zmysle tejto zmluvy. Vrátenie predmetu zmluvy
Objednávateľom znamená písomne vyzvať Dodávateľa na prevzatie predmetu zmluvy
a pristaviť predmet zmluvy na dohodnutom mieste.. V písomnom vyzvatí na vrátenie
predmetu zmluvy budú stanovené aspoň dva termíny (miesto, dátum a čas). V prípade, že
z akýchkoľvek dôvodov Dodávateľ nereaguje na výzvu na vrátenie predmetu zmluvy
repektíve ak Dodávateľ z akýchkoľvek dôvodov neprevezme späť predmet mluvy, sa má za
to, že Dodávateľ je po vypršaní termínov uvedených vo výzve na vrátenie má povinnosť
prvý deň po vypršaní termínov vrátiť celé prijaté finančné plnenie na účet objednávateľa
uvedený v záhlaví. Za každý deň omeškania s vrátením finančného plnenia vzniká
Dodávateľovi povinnosť uhradiť na výzvu Objednávateľa poplatok z omeškania vo výške
100,- EUR.
5.3 Faktúra musí byť zostavená prehľadne, pritom sa musí dodržiavať označenie položiek tak
ako je uvedené v zmluve a jej prílohách.
5.6 DPH bude účtovaná podľa platných predpisov v čase fakturácie.
5.7Dodávateľom predložená faktúra ako daňový doklad, musí byť vyhotovená v súlade s
ustanovením § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších
predpisov. V opačnom prípade bude mať Objednávateľ právo vrátiť ju dodávateľovi na
doplnenie s tým, že prestane plynúť lehota splatnosti faktúry a nová lehota splatnosti
začne plynúť doručením doplnenej a opravenej faktúry.
5.8 Objednávateľ neposkytne dodávateľovi preddavok na dodanie predmetu zmluvy.
Čl. VI
Ďalšie dojednania zmluvných strán
6.1 Dodávateľ berie na vedomie, že predmet zmluvy musí byť dodaný včas a musí
bezproblémovo fungovať. Z tohto dôvodu sa Dodávateľ zaväzuje poskytnúť na vybrané
časti rozšírenú záruku. Rozšírená záruka spočíva v nasledovnom: V prípade akejkoľvek
poruchy motora alebo prevodovky, ktorá sa objaví na predmete zmluvy počas lehoty 6
mesiacov od protokolárneho prevzatia predmetu zmluvy, zabezpečí Dodávateľ opravu
motora alebo prevodovky na vlastné náklady a to v lehote najneskôr do 30 kalendárnych
dní odo dňa oznámenia poruchy. V prípade, že Dodávateľ nie je schopný zabezpečiť
opravu v tejto lehote, potom je povinný zabezpečiť v lehote najneskôr do 7 dní od
oznámenia poruchy náhradné vozidlo na celé obdobie trvania opravy.
6.2 Ak Dodávateľ nie je schopný odstrániť poruchu, vadu respektíve nefunkčnosť predmetu
zmluvy a nezabezpečí náhradné vozidlo podľa predchádzajúceho článku, potom si môže
Objednávateľ uplatniť a Dodávateľ je povinný uhradiť jednorázovú zmluvnú pokutu vo výške
5% z celkovej ceny predmetu zákazky s DPH uvedenej v článku IV. Dodávateľ má povinnosť
na výzvu Objednávateľa v lehote do 7 dní túto zmluvnú pokutu uhradiť.
6.3 Objednávateľ má v prípade vady predmetu zmluvy počas záručnej doby právo na bezplatné
odstránenie vady a Dodávateľ má povinnosť vady odstrániť na svoje náklady. Dodávateľ
nezodpovedá za vady, ktoré vznikli poškodením predmetu zmluvy hrubou nedbanlivosťou
Objednávateľa, jeho konaním v rozpore s inštrukciami ohľadne používania predmetu zmluvy,
neodbornou prevádzkou, obsluhou a údržbou alebo používaním v rozpore s návodom na použitie.
6.4 Dodávateľ vyhlasuje že predmet zmluvy nie je zaťažený právami tretích strán.
6.5 Nebezpečenstvo škody prechádza na Objednávateľa až momentom protokolárneho
odovzdania kompletného predmetu zmluvy.
Čl. VII
Záručná doba
7.1 Dodávateľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je d o d a n ý podľa podmienok zmluvy
a že počas celej záručnej doby bude mať vlastnosti, dohodnuté v zmluve.
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7.2 Záručná doba na predmet zmluvy je 12 mesiacov a začína plynúť od prvého
kalendárneho dňa po protokolárnom odovzdaní kompletného predmetu zmluvy .
Čl. VIII
Zmluvné pokuty a úroky z omeškania
8.1 V prípade omeškania dodávateľa s plnením predmetu zmluvy v dohodnutom termíne,
si môže objednávateľ uplatniť nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny predmetu
zmluvy za každý deň omeškania.
8.2 V prípade omeškania dodávateľa s odstránením prípadných vád a nedostatkov zistených
pri prevzatí predmetu zmluvy a vád zistených počas záručnej doby, objednávateľ si
môže uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny predmetu zmluvy za každú jednu
vadu a za každý jeden deň omeškania. Lehota na odstránenie vád je dohodnutá na 14
kalendárnych dní od dátumu oznámenia vady objednávateľa dodávateľovi.
8.3 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry v dohodnutej lehote, si dodávateľ
môže uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
8.4 Uhradením zmluvnej pokuty dodávateľom, nezanikne nárok objednávateľa na náhradu
škody, ktorá prevyšuje výšku zmluvnej pokuty.
Čl. IX
Osobitné ustanovenia
9.1 Zmluvné strany sa zaväzujú ihneď písomne oznámiť druhej strane závažné
skutočnosti, ktoré nastali po podpise zmluvy a súvisia s predmetom zmluvy.
9.2 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich zo zmluvy budú
zmluvné strany postupovať v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka.
9.3 Objednávateľ si vyhradzuje právo v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu predmetu tejto
zmluvy jednostranne odstúpiť od tejto zmluvy bez akýchkoľvek sankcií, pričom táto
zmluva stráca platnosť od počiatku bez akéhokoľvek nároku na odškodnenie zmluvných
strán.
Čl. X
Záverečné ustanovenia
10.1

Pokiaľ nie je v zmluve dohodnuté inak, riadia sa právne vzťahy z nej vyplývajúce
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacimi právnymi
predpismi platnými v Slovenskej republike.

10.2 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami.
10.3

Táto zmluva nadobúda účinnosť po splnení nasledovných dvoch odkladacích
podmienoky, ktoré spočívajú v nasledovnom:

a) Obstarávateľ absolvuje skúšobnú jazdu a táto bude bez výhrad k predmetu
zákazky,
b) V procese obstarania sa podstatným spôsobom nezmenia okolnosti za ktorých
bola vyhlásená táto výzva, a následne bude môcť Obstarávateľ zaslať úspešnému
uchádzačovi objednávku na realizáciu dodávky predmetu zákazky.
10.4 Platnosť tejto zmluvy môže byť ukončená:
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-

písomnou dohodou zmluvných strán;
zánikom niektorej zo zmluvných strán bez právneho nástupcu;
odstúpením Objednávateľa od zmluvy v zmysle bodu 9.3 tejto zmluvy;

10.5

Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať iba formou písomných dodatkov, ktoré budú
neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

10.6

Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, dva pre objednávateľa a dva pre
dodávateľa.

10.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah zmluvy je prejavom ich slobodnej vôle, zmluva
nebola uzavretá v tiesni a ani za zvlášť nevýhodných podmienok. Súčasne vyhlasujú, že
si ju riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu rozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne
podpísali.
10.8 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú:
Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií
Príloha č.2 – Kópia velkého technického preukazu, kópia potvrdenia z poslednej
technickej a emisnej prehliadky ak ju vozidlo má mať v zmysle zákona vydanú

v ................................, dňa ...............

………………………………..………
za Objednávateľa

v ................................, dňa ...............

………………………..…………………
za Dodávateľa
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