
Výzva na predloženie ponuky v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. na predmet zákazky :  

1.      Identifikácia obstarávateľa: 

Verejným obstarávateľom je Obec Podkonice, ktorá zabezpečuje prípravu a realizáciu procesu 

verejného obstarávania súvisiaceho s predmetom obstarávania 

Názov:  Obec Podkonice        IČO:  00313670   

Kontaktná osoba:  Ing. Michal Vráb, starosta obce 

S í d l o 

Obec (mesto): Podkonice      PSČ: 976 41 

Ulica:   Podkonice        Číslo:   178 

Telefón:  0905 865 594                

Elektronická pošta:  starosta@podkonice.sk 

Kontaktná osoba pre VO:  Alexander Rumanovský 
Telefón:  +421 905 291 561               
Elektronická pošta: rumanovskybb@gmail.com 

2.      Zmluva: Kúpna zmluva. 

Úspešný uchádzač bude verejným obstarávateľom vyzvaný k predloženiu návrhu zmluvy. 
 
3.      Názov predmetu obstarávania:  

Nákup osobného motorového vozidla 

 

4.     Opis  predmetu obstarávania:  

 
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 1 tejto výzvy.  

 

5.  Miesto dodania predmetu obstarávania:    

Sídlo verejného obstarávateľa uvedený v bode 1. tejto výzvy. 

6.       Zaradenie predmetu obstarávania – Spoločný slovník CPV 
 

         Hlavný predmet obstarávania                   
             
        34110000-1  Osobné automobily 

                                                           

7.      Rozsah predmetu obstarávania:         

         celý predmet zákazky 

 

8.      Rozdelenie predmetu obstarávania na časti: 

tel:%2B421%202%20482%2064%20610
mailto:rumanovskybb@gmail.com


NIE [X ]   ÁNO    []  

 

9.       Možnosť predloženia variantných riešení: 

NIE   [X] ÁNO       [ ] 

 

10.    Trvanie zmluvy alebo lehota ukončenia predmetu obstarávania:  

         Realizácia predmetu obstarávania :  do 90 kalendárnych dní od podpísania zmluvy 

 

11. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, 
v ktorých sa uvádzajú:  

 

Predmet zákazky sa bude financovať zo zdrojov verejného obstarávateľa.  

12.    Podmienky účasti uchádzačov:                                                                                                       

Ďalšie podmienky účasti uchádzačov:  

nevyžadujú sa      [ ] 

vyžadujú sa          [X] 

- doklad o oprávnení dodávať tovar – originál resp. úradne overená kópia 

 
13.     Lehota na predkladanie ponúk:       
 
           5.3.2015,  hodina: 12,00  

 
 Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť 
 

- adresa verejného obstarávateľa uvedená v bode 1        [ X ]    

  označenie obálky s ponukou :   „Nákup osobného motorového vozidla“  - NEOTVÁRAŤ 

 

17.     Kritériá na hodnotenie ponúk:   celková cena za dodávku predmetu zákazky v EUR vr. DPH 

Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená 
v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v eurách. 
V ponúkanej cene musia byť zahrnuté všetky náklady uchádzača na dodanie predmetu zákazky.  
Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacích noriem.   
Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu 
uvedie v zložení: 

 navrhovaná zmluvná cena bez DPH, 

 výška DPH, 

 navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH. 
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie 
je platiteľom DPH, upozorní v ponuke. 

 



18.     Uplynutie lehoty viazanosti ponúk:                                                                                                           

deň: 31  mesiac: decembra  rok: 2015. 

 
19. Ďalšie informácie obstarávateľa:  

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky v zmysle § 
46 zákona č. 25/2006 Z.z. a rovnako zrušiť použitý postup zadávania  zákazky. Predložením 
ponuky uchádzač potvrdzuje súhlas s podmienkami zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o VO. 

V prípade, že sa v predložených podkladoch nachádza výrobok, alebo materiál konkrétneho 
výrobcu (sú uvedené obchodné názvy alebo druhy tovarov), alebo dodávateľa, sú uvedené ako 
príklady a môžu byť v zmysle Zákona č. 25/2006 Z. z. nahradené ekvivalentnými výrobkami 
alebo materiálmi s rovnakými technickými parametrami, pri zachovaní, alebo zvýšení technickej 
kvality.  

 

 

Dátum: 26.2.2015 

        Meno a podpis zodpovednej osoby: 
 

 

                                      Alexander Rumanovský 

osoba zodpovedná za verejné obstarávanie 

         v obstarávateľskej organizácii   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky 

Verejný obstarávateľ  požaduje nákup a dodávku osobného motorového vozidla: 

Osobné motorové vozidlo nové zodpovedajúcej nižšie uvedenej špecifikácii : 

 Novým motorovým vozidlom verejný obstarávateľ považuje to, ktoré je vyrobené v roku 2015  a 
ešte nebolo zaradené do evidencie vozidiel vedenej Dopravným inšpektorátom PZ SR. 

 Počet vozidiel – 1 ks 

 Karoséria  - počet dverí – min. 5 
- počet miest na sedenie – 5 
- lak – základný  - biely    

 Základný objem batožinového priestoru –  min. 380 litrov  

 Spotreba paliva – kombinovaná – max. 8,5 l /100 km  

 Motor  - zážihový motor 
                        - norma EURO 5 
  - objem – od 1 400 do 1800 cm3 
  - výkon motora maximálny – min. 74 kW 
  - maximálny krútiaci moment – min. 220 Nm 

 Prevodovka – mechanická min. 5 stupňová 

 Pohon všetkých kolies – 4 x 4  

 Uzávierka diferenciálu – minimálne uzávierka medzinápravového diferenciálu 

 Svetlá výška vozidla min. 180 mm 

 Výbava vozidla  
- výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča 
- manuálna klimatizácia 
- autorádio s Bluetooth handsfree 
- ťažné zariadenie 
- plnohodnotná rezerva 

  
 

Cenové ponuky uchádzačov musia obsahovať celkovo zaplatené finančné prostriedky počas doby 

úveru (48 mesiacov), akontáciu maximálne 30 % z ceny osobného motorového vozidla v EUR vr. DPH, 

mesačné uvérové splátky – počet 48 , odkupnú cenu, poplatok za prevod vlastníctva, zákonné 

a havarijné poistenie motorového vozidla, poistenie finančnej straty v prípade krádeže alebo totálnej 

škody. 

 

 

 
 

 


