Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákona o verejnom obstarávaní“)
Základné údaje pre predloženie cenovej ponuky

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Názov:
Adresa:
Krajina:
Internetová adresa (URL):
Kontaktné miesto:
Kontaktná osoba:
Telefón:
E-mail:

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
/ďalej aj UPV SR/
Švermova 43, 974 04 Banská Bystrica
Slovenská republika
www.indprop.gov.sk
Švermova 43, 974 04 Banská Bystrica
Ing. Ľubica Gajdošová
+421 484300130
lubica.gajdosova@indprop.gov.sk

Predmet zákazky:

„Nákup osobného motorového vozidla“

Opis predmetu zákazky:
Špecifikácia predmetu zákazky:
Verejný obstarávateľ požaduje cenovú ponuku na nákup a dodanie služobného motorového vozidla pre
potreby ÚPV SR v termíne do 1.12.2020 do 13,00 hod.
Zaslaním cenovej ponuky sa dodávateľ zároveň zaväzuje k dodaniu predmetu zákazky najneskôr do
20 dní odo dňa doručenia záväznej objednávky zo strany obstarávateľa elektronicky na mailovú
adresu dodávateľa uvedenú v cenovej ponuke
Technická špecifikácia zákazky: osobné motorové vozidlo
Motor:
Objem : min 1900 cm3
Výkon : min 138 kW
Palivo : nafta
Prevodovka : min. 7 st. automatická prevodovka
Pohon: 4x4
Farba: karoséria : čierna alebo tmavošedá metalická
interiér : preferovaný čierny odtieň
Druh karosérie : 5 dverová liftback alternatívne 4 dverový sedan so samostatným otváraním kufrovej časti

Rozmery :
Dĺžka rázvor : min. 2800 mm
Šírka : min. 1800 mm
Výška: min. 1400 mm
Objem batožinového priestoru základný : minimálne 620 l
Disky : z ľahkej zliatiny min. R 17"
Požadovaná výbava vozidla:
1. Plnohodnotné LED predné svetlomety s integrovanými výsuvnými ostrekovačmi, LED zadné svetlá
2. LED– dynamické smerové svetlá, vonkajšie osvetlenie
3. Proaktívna ochrana cestujúcich,
4. Adaptívny podvozok vrátane výberu modu jazdy
5. Asistent tiesňového volania, ASSIST LOW (TRAFFIC SIGN RECOGNITION, LANE ASSIST+,
PREDICTIVE CRUISE CONTROL, TRAFFIC JAM ASSIST
6. Rozpoznávanie dopravných značiek
7. Navigačný systém s min. 9" dotykovým displejom, mapový podklad Európy v internej pamäti
prístroja, LTE, rSAP, ICC, USB, SmartLink a WLAN ,
8. Trojzónová klimatizácia,
9. Samostatné piate dvere s virtuálnym ovládaním alebo otváranie kufra s virtuálnym ovládaním
10. Vyhrievanie predných a zadných sedadiel a vyhrievanie čelného skla
11. Vyhrievané predné okno
12. Volant s podvolantovým radením AP
13. Elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča a spolujazdca,
14. Elektricky nastaviteľné vonkajšie spätné zrkadlá s pamäťou,
15. Tieniace rolo na zadné okná – mechanické,
16. ESC vrátane ABS, MSR, ASR, EDS, HBA, DSR, RBS, MKB,
17. Airbag vodiča a spolujazdca - airbag spolujazdca s možnosťou deaktivácie
18. Hlavové a bočné airbagy vpredu a vzadu, kolenný airbag vodiča,
19. Automatické prepínanie diaľkových a stretávacích svetiel,
20. Predné hmlové svetlomety,
21. Výstraha pred kolíziou, podpora núdzového brzdenia a ochrana chodcov,
22. Adaptívne vedenie v pruhu,
23. Asistent zmeny jazdného pruhu a asistent vyparkovania,
24. Parkovacie senzory vpredu a vzadu, parkovacia kamera,
25. Adaptívny tempomat,
26. Asistent rozjazdu do kopca
27. Alarm s vnútornými senzormi, zálohovou sirénou,
28. Komfortné telefonovanie s Bluetooth a Phonebox2,
29. Odistenie opierky zadného sedadla z batožinového priestoru,
30. Vkladané tkané koberce vpredu a vzadu,
31. Elektricky sklopné vonkajšie spätné zrkadlá s automatickým stmavovaním na strane vodiča,
vnútorné spätné zrkadlo s automatickým stmavovaním,
32. Lakťová opierka so zobrazovacím displejom vzadu,
33. Nástupné prahové lišty vpredu a vzadu,
34. Vyhrievané dýzy ostrekovača čelného skla,
35. Dažďový senzor,
36. Rezervné koleso oceľové
37. Gumené rohože a povinná výbava.
Záruky :
min. 5 rokov alebo do 100 tis. km.
min.12 rokov na neprehrdzavenie karosérie
min. 3 roky na chyby laku
Servis :
Bezplatný servis na 5 rokov alebo do 100 tis. km.

Miesto dodania zákazky: Úrad priemyselného vlastníctva SR, Švermova 43, 974 04 Banská Bystrica
Termín dodania predmetu zákazky: do 20 dní odo dňa doručenia záväznej objednávky – elektronicky na
mailovú adresu dodávateľa uvedenú v predloženej cenovej ponuke.
Odborný garant :
Ing. Iveta Zvaríková, iveta.zvarikova@indprop.gov.sk, +421 48 4300 308
Zdroje financovania:
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky.
Predpokladaná hodnota zákazky:
Žiadame o predloženie cenovej ponuky podľa zadanej technickej špecifikácie.

Kritérium na hodnotenie ponúk: najnižšia cena v eur s DPH
Obsah ponuky:
1.

Cena za predmet zákazky v eur bez DPH a v eur s DPH.

2.

Rozpis výbavy a potvrdenie požadovanej výbavy v technickej špecifikácii.

3.

Doklad o oprávnení poskytovať službu (kópia originálu alebo úradne overenej fotokópie).

4.

Čestné prehlásenie o tom, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.

5.

Dátum predpokladaného dodania predmetu zákazky a miesto doručenia resp. prebratia predmetu
zákazky.

Miesto, lehota a podmienky na predloženie cenovej ponuky:
Cenové ponuky zasielať buď elektronicky, alebo doručiť na adresu ÚPV SR, Švermova 43, 974 04 Banská
Bystrica s označením ,,NEOTVÁRAŤ" - ,,VO – Nákup osobného motorového vozidla"
Kontaktná e-mailová adresa: lubica.gajdosova@indprop.gov.sk
Lehota na predloženie cenovej ponuky uplynie dňa: 1.12.2020 o 13,00 hod .
Druh zákazky/typ zmluvy:
Výsledkom postupu vo verejnom obstarávaní bude vystavenie záväznej objednávky.

V Banskej Bystrici, 20.11.2020

Ing. Ľubica Gajdošová , v.r.

