
VÝZVA 

na predloženie cenovej ponuky na dodanie tovaru 

 

pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

s názvom: 

 

„Nákup a dodanie nového osobného motorového vozidla pre potreby Mestskej polície 

v Banskej Štiavnici“ 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

 

Názov a adresa verejného obstarávateľa: 

MESTO BANSKÁ ŠTIAVNICA 

Radničné námestie 1 

969 24 Banská Štiavnica 

 

Zastúpený:  

Mgr. Nadežda Babiaková – primátorka mesta Banská Štiavnica 

Osoba oprávnená rokovať v zmluvných veciach:  

Mgr. Nadežda Babiaková – primátorka mesta Banská Štiavnica  

Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania: 

Mgr. Katarína Hulinová , 045/694 96 05, katarina.hulinova@banskastiavnica.sk 

Kontaktná osoba vo veciach technických:  

Ing. Marián Zimmermann, 045/694 96 14, 0918 993 471, marian.zimmermann@banskastiavnica.sk 

Mgr. Vladimír Kratoš, 045/694 96 01, vladimir.kratos@banskastiavnica.sk 

 

Poštová adresa: 

MESTSKÝ ÚRAD BANSKÁ ŠTIAVNICA 

Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica 

Telefón: 045/694 96 05 

Bankové spojenie: VÚB, Žiar nad Hronom 

Číslo účtu: SK53 0200 0000 0000 1452 5422 

IČO: 00 320 501 

DIČ: 2021107308 

 

2. Predmet zákazky: 

 

Predmetom zákazky je nákup a dodanie nového osobného motorového vozidla pre potreby Mestskej 

polície v Banskej Štiavnici podľa nasledovných parametrov:  

 

Technické vlastnosti: 

Nové osobné motorové vozidlo 4 x 4 benzínové 1 ks 

Zdvihový objem motora    1200 – 2000 cm3 

Počet valcov      4 ks 

Výkon motora      110 – 150 kW 

Motor       zážihový preplňovaný 

Pohon       všetkých 4 kolies 

Prevodovka      6 – stupňová manuálna 

Obsah vo výbave     ABS, autolekárnička 

Disky       z ľahkej zliatiny 

Klimatizácia      áno 
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Batožinový priestor (pri nesklopených sedadlách) min. 450 l/dm3 

Parkovacie senzory     vpredu aj vzadu 

Tempomat      nie je podmienkou 

Displej palubného počítača    áno 

Elektrické ovládanie okien    áno 

Elektrické sklopné zrkadlá    vonkajšie spätné s vyhrievaním 

Vnútorné spätné zrkadlo obsahuje   automatické stmievanie a dažďový senzor  

Predné sedadlá – sedadlo vodiča   výškovo nastaviteľné 

Lakťová opierka     vpredu 

Farba       biela 

Svetlá       denné svietenie, stretávacie a diaľkové svetlá 

Autorádio      áno 

Zamykanie      centrálne s diaľkovým ovládaním 

Alarm       áno 

Denné svietenie     automatické 

Pomocný systém pre rozjazd do kopca  áno 

Kontrola tlaku v pneumatikách   áno 

Štart Stop systém     nie je podmienkou 

Pneumatiky      R16, R17 

Cúvacia kamera     nie    

Záruka       minimálne 5 rokov 

 

Osobitné požiadavky:   

- Doprava predmetu zákazky na miesto plnenia – mesto Banská Štiavnica 

- Celková cena za motorové vozidlo bude rozdelené na tri časti a bude splácaná v troch rovnako 

vysokých splátkach, pričom prvá splátka sa bude uhradená v tomto kalendárnom roku (2019) 

po dodaní a prevzatí vozidla a zvyšné budú uhradené nasledujúce kalendárne roky (2020, 

2021) 

- Ročné splátky podľa predchádzajúceho bodu budú realizované na základe vystavených 

a doručených faktúr 

- Cena nebude z dôvodu splátok navyšovaná 

- Objednávateľ neposkytuje preddavok 

- Dodanie tovaru s dodacím listom 

- K vozidlu požadujeme dodať: 2 ks kľúčov, technický preukaz, návod na údržbu v slovenskom 

jazyku, servisná knižka, výbava a príslušenstvo v rozsahu podľa technickej špecifikácie 

a povinná výbava vozidla v zmysle § 16 vyhlášky 464/2009 Z.z. 

- Predávajúci musí byť autorizovaný predajca 

- Záručné servisné opravy budú vykonané počas záručnej doby bezplatne a servisný úkon bude 

vykonaný v čo najkratšom možnom čase 

- Požaduje predložiť osvedčenie o zhode vozidla COC (Certificate of Donformity) – deklarácia 

výrobcu alebo zástupcu výrobcu, že vyrobené vozidlo je v zhode s udeleným typom 

schválením ES.  

 

3.  Zmluva:  

S víťazným uchádzačom bude podpísaná kúpna zmluva podľa § 409 a nasl. Zákona č. 513/1991 Z.z. 

Obchodného zákonníka v aktuálnom znení podľa predmetu tejto výzvy a v súlade s cenovou ponukou 

víťazného uchádzača. 

 

4.    Predpokladaná hodnota zákazky: 

15 630,- bez DPH 

 

 



      
 

 

 

5. Miesto dodania tovaru: 

Banskobystrický kraj, okres Banská Štiavnica, Mesto Banská Štiavnica, konkrétne miesto dodania 

bude špecifikované s kompetentným zamestnancom uvedeným v úvodných ustanoveniach tejto 

výzvy. 

 

6. Financovanie predmetu zákazky a obchodné podmienky: 

Predmet zákazky bude financovaný na základe vypočítaných plátok za každý rok (2019, 2020, 2021) 

z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica formou bezhotovostného platobného prevodu v lehote splatnosti 

faktúry do 60 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. 

 

7. Typ zákazky: 

Zákazka na dodanie tovaru podľa § 3 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov s nízkou hodnotou v súlade s § 5 a § 117 citovaného 

zákona.  

 

8. Podmienky účasti 

Ponuka musí obsahovať: 

- cenovú ponuku, ktorá musí zahŕňať technický popis dodávaného vozidla a jeho vizuálne 

zobrazenie 

- fotokópiu dokladu o oprávnení poskytovať služby a dodávať tovar podľa predmetu zákazky 

- v prípade, ak bude cenová ponuka zaslaná e-mail-om, je potrebné aby ponuka obsahovala 

podpis a pečiatku uchádzača 

 

9. Mena a ceny uvádzané v ponuke: 

Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za kompletné uskutočnenie predmetu zákazky uvedená 

v ponuke uchádzača bude vyjadrená v eurách (EUR). Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok. 

 

Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR  č.18/1996  

Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená 

v eurách a musí zahŕňať všetky náklady uchádzača. 

 

Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú 

cenu uvedie v zložení: navrhovaná zmluvná cena bez DPH, sadzba DPH a výška DPH, navrhovaná 

zmluvná cena vrátane DPH. 

 

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie 

je platcom DPH, upozorní. 

 

10. Spôsob a lehota na predkladanie ponúk: 

Ponuku s vizuálnych návrhom jednotlivých prvkov vianočnej výzdoby možno predkladať v lehote 

najneskôr do utorka 30.04.2019 do 10:00 hod. elektronicky na e-mailovú adresu: 

katarina.hulinova@banskastiavnica.sk, ponuky možno doručiť aj poštou alebo osobne v uzavretej 

obálke s označením „Osobný automobil“ na adresu: Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 

969 24 Banská Štiavnica. 

Rozhodujúce pre doručenie ponuky je dátum doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi a nie 

dátum odoslania ponuky na poštovú či e-mailovú prepravu. 

 

11. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 

Splnenie podmienok účasti  bude posudzované  v súlade s obsahom tejto výzvy. Z verejného 

obstarávania bude vylúčený uchádzač, ktorý v ponuke: 
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a) nepredložil požadované doklady alebo informácie, 

b) predložil neplatné doklady,  

c) poskytol nepravdivé alebo skreslené informácie. 

 

12.  Kritéria na vyhodnotenie ponúk:  

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je: 

- najnižšia navrhovaná zmluvná cena (cena celkom) za kompletné uskutočnenie predmetu 

zákazky podľa bodu č. 2 tejto výzvy vrátane dopravy vyjadrená v eurách (EUR) vrátane 

DPH 

- záruka minimálne 5 rokov/130 000 km (čo nastane skôr) 

- počas prvých 3 rokov záruka bez obmedzenia najazdených kilometrov  

 

13. Doplňujúce informácie 

Na základe kritérií na hodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač, s ktorým verejný 

obstarávateľ podpíše kúpnu zmluvu podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov.   

 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo podpísať zmluvu s ďalším uchádzačom v prípade, ak 

úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odmietne zmluvu podpísať. 

 

Uchádzači, ktorí predložia svoje ponuky nemajú žiadny nárok na úhradu nákladov, ktoré im vznikli 

s prípravou a doručením ponuky. 

 

V Banskej Štiavnici, dňa 17.04.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Nadežda Babiaková 

     primátorka mesta 

 


