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A.1 POKYNY PRE UCHÁDZAČOV 

 
 

Časť I. 
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 

 
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa 
 

Názov organizácie:    Mesto Banská Štiavnica 
Adresa organizácie:    Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica 
IČO:                                                               00 320 501 
DIČ:      2021107308 
Internetová adresa organizácie (URL):         www.banskastiavnica.sk 

          Kontaktné osoby:     RNDr. Viktória Michalská 
Telefón:                +421 456949404 
Fax:                 +42145/6921207 
E mail: viktoria.michalska@banskastiavnica.sk 

 
2    Predmet zákazky 

Predmetom zákazky je nákup a dodanie:  
 
- 1 ks osobného motorového automobilu kategórie M, stredná trieda, prevedenie sedan. 
Kľúčové výkonnostné a funkčné požiadavky na motorizáciu: 
Motor – emisná norma EU 5, minimálny výkon 100 kW, minimálny krútiaci moment 200 Nm/min., 
palivo benzín,  
 
- 1 ks osobného motorového vozidla kategórie M 1, prevedenie SUV. 
Kľúčové výkonnostné a funkčné požiadavky na motorizáciu: 
Motor – emisná norma EU 5, minimálny výkon 90 kW, minimálny krútiaci moment 170 Nm/min., palivo 
benzín,  
 
Podrobne je predmet zákazky špecifikovaný v časti „B. Opis predmetu zákazky“ týchto súťažných 
podkladov. 

 
2.1 Spoločný slovník obstarávania (CPV) :      

 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 34110000-1 
Doplňujúce predmety 

     

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:  

Hodnota: 35,326,00 EUR 

 
2.2  Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť „B. Opis predmetu zákazky“ týchto súťažných 
podkladov. 

 

3. Rozsah a úplnosť dodávky 

3.1  Ponuka musí byť vypracovaná a predložená v celom vyžadovanom rozsahu predmetu 
zákazky definovaného číslom CPV a v súlade s technickými špecifikáciami a výkonnostnými   
a funkčnými požiadavkami predmetu zákazky podľa časti „B. Opis predmetu zákazky“, týchto 
súťažných podkladov. 
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4. Zdroj finančných prostriedkov 

4.1  Predmet zákazky bude financovaný prostriedkov verejného obstarávateľa.  

Kúpna cena bude zaplatená na základe troch faktúr vystavených predávajúcim po odovzdaní 
predmetu zmluvy kupujúcemu, po dobu troch nasledujúcich rokov, to zn. každý rok bude uhradená 
jedna faktúra – 1/3 ceny tovaru. 

Preddavok nebude poskytnutý. 

 

5. Typ zákazky  

5.1 Zákazka pre účely tohto zákona je zmluva s peňažným plnením uzavretá medzi verejným 
obstarávateľom ako objednávateľom na jednej strane a úspešným uchádzačom verejnej 
súťaže ako dodávateľom na strane druhej, ktorej predmetom je dodanie tovaru. Kúpna zmluva 
bude uzavretá v súlade s ustanoveniami § 409 a nasledujúcich Obchodného zákonníka č. 
513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.   

 
5.2 Vymedzenie podmienok vyžadovaných pre uzavretie zmluvy tvorí časť „C. Spôsob určenia 

ceny a obchodné podmienky dodania predmetu zákazky“. 
 

6  Miesto a termín plnenia 

6.1 Miestom plnenia:  
sa rozumie miesto dodania predmetu zákazky. Miestom plnenia je Banská Štiavnica, 
Mestský úrad, Radničné námestie č. 1. 

 
 
7  Oprávnení uchádzači 

 
7.1 Ponuka na predmet zákazky sa podáva písomne. Ak je žiadosť o vysvetlenie súťažných 

podkladov  podaná elektronicky alebo faxom, verejný obstarávateľ odporúča potvrdiť ju aj 
v listinnej forme v lehote najneskoršie do uplynutia termínu podľa bodu 14.2.    

 
7.2 Právnická osoba, ktorej zakladateľ, člen alebo spoločník je politická strana alebo politické 

hnutie, sa verejnej súťaže nesmie zúčastniť. 
 

[Podľa  § 17 ods. 3 zákona č. 424/1991 Zb. o združovaní v politických stranách a v politických 
hnutiach nesmie byť právnická osoba, ktorej zakladateľ, člen alebo spoločník je strana alebo 
hnutie, uchádzačom pri získavaní zákaziek vo verejnom obstarávaní.] 

 
7.3 Ak ponuku predloží právnická osoba uvedená v bode 7.2, bude táto ponuka z verejnej súťaže 

vylúčená. 
 
8  Predloženie ponuky 

 

8.1 Fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb môže predložiť iba jednu 
ponuku. Súčasťou ponuky musí byť:  

 

8.1.1 vyhlásenie uchádzača, že nie je členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku 
Za uvedeným účelom predloží vyhlásenie v súlade s § 39 ods. 5 zákona o verejnom 
obstarávaní, že nie je členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku, 
podpísané štatutárnym zástupcom/zástupcami uchádzača a opatrené pečiatkou 
organizácie. Vyhlásenie predloží v originálnom vyhotovení alebo v overenej kópií.   

 
8.1.2 doklady a dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti, požadované 

v oznámení o vyhlásení verejnej súťaže a podľa týchto súťažných podkladov, 
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8.1.3 presný technický opis ponúkaného tovaru, aby verejný obstarávateľ mohol vyhodnotiť 
súlad technických požiadaviek ponúkaného tovaru s minimálnymi technickými 
požiadavkami určenými verejným obstarávateľom na tovar. 

 
8.2 Ponuku predkladá v uzavretom obale označenom podľa bodu 22 osobne alebo poštovou 

zásielkou na adresu obstarávateľa podľa bodu 23.1 a v lehote na predkladanie ponúk podľa 
bodu 23.2.  

 
8.3 V prípade, že sa ponuka predkladá prostredníctvom poštovej zásielky, je rozhodujúci termín 

doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi. 
 

8.4 Pri osobnom doručení ponuky v lehote na predkladanie ponúk na adresu uvedenú v bode 
23.1, vydá verejný obstarávateľ potvrdenie o jej prevzatí s uvedením dátumu, miesta a času 
prevzatia ponuky. 

 
 
9  Variantné riešenie 

9.1 Neumožňuje sa predkladať variantné riešenia. 
 
9.2 Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do 

vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené. 
 
10 Platnosť ponuky 

10.1   Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk do 31.03.2014.  
 

10.2 V prípade uplatnenia revíznych postupov verejný obstarávateľ upovedomí uchádzačov 
o predpokladanom predĺžení lehoty viazanosti ponúk.  

 
 
11  Náklady na ponuku 

11.1 Všetky výdavky spojené s prípravou ponuky, predložením ponuky a účasťou vo verejnom 
obstarávaní znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku u verejného obstarávateľa. 

 
11.2 Ponuky doručené na adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 23.1 a predložené 

v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 23.2, sa počas plynutia lehoty viazanosti a po 
uplynutí lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 10.1 a 10.2 uchádzačom nevracajú. Zostávajú 
ako súčasť dokumentácie o verejnej súťaži. 

 
 
12  Podmienky zrušenia verejnej súťaže 

12.1 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyhlásenú verejnú súťaž zrušiť, keď sa zmenia 
okolnosti, za ktorých bola verejná súťaž vyhlásená.  

  
12.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk, ak 

sa zmluvné podmienky v návrhu zmluvy budú vymykať obvyklým zmluvným podmienkam, 
ktoré by znevýhodňovali verejného obstarávateľa alebo ak najnižšia cenová ponuka prekročí 
predpokladané finančné prostriedky verejného obstarávateľa. 

 
12.3 O zrušení verejnej súťaže verejný obstarávateľ upovedomí všetkých uchádzačov s uvedením 

dôvodu jej zrušenia a postupu, ktorý pri zadávaní zákazky na pôvodný predmet zákazky 
použije, ak sa rozhodne pokračovať vo výbere zmluvného partnera. 

 
 

Časť II. 
Komunikácia, dorozumievanie a vysvetľovanie 

13  Komunikácia a dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a uchádzačom alebo 
záujemcom  
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13.1 Komunikácia, oznámenie, poskytovanie podkladov a vysvetlení a iné dorozumievanie (ďalej 
len „informácie“) sa bude uskutočňovať spôsobom, ktorý zabezpečí trvalé zachytenie ich 
obsahu, poštovou zásielkou, faxom, elektronickou poštou alebo doručením osobne. V rámci 
ponuky je akceptovaný slovenský jazyk. 

 
 

14  Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov  

14.1 V prípade potreby vysvetliť súťažné podklady, môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať 
v súlade s bodom 13 o ich vysvetlenie priamo u zodpovednej osoby na adrese:  

                                     
Mesto Banská Štiavnica 

Radničné námestie 1, 96924 Banská Štiavnica 
RNDr. Viktória Michalská 

                      Telefón: +421 456949604 
E – mail: viktoria.michalska@banskastiavnica.sk 

 
 

14.2 Za včas doručenú požiadavku o vysvetlenie súťažných podkladov alebo podmienok účasti sa 
považuje požiadavka doručená verejnému obstarávateľovi v písomnej forme najneskôr 6 
pracovných dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. 

 
14.3 Odpoveď (vysvetlenie) na každú požiadavku o vysvetlenie, predloženú zo strany 

ktoréhokoľvek záujemcu podľa bodu 13.1 a 14.2, sa preukázateľne oznámi bezodkladne 
všetkým záujemcom, najneskôr však šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk 
poštovou zásielkou, faxom, elektronickou poštou alebo doručením osobne. 

 
15  Obhliadka miesta dodania tovaru 
 
15.1 Obhliadka miesta dodania tovaru nie je potrebná.  
 

 
Časť III. 

Príprava ponuky 

16  Jazyk ponuky 

16.1  Celá ponuka a tiež dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku, 
okrem dokladov predložených v českom jazyku. 

 

16.2 Doklady, ktoré uchádzač predkladá vo verejnej súťaži so sídlom mimo územia Slovenskej 
republiky, musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne úradne preložené do 
slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku.. V prípade zistenia 
rozdielov v obsahu predložených dokladov a dokumentov je rozhodujúci preklad v slovenskom 
jazyku. 

 
 
17  Obsah ponuky 

17.1   Ponuka bude pozostávať z dvoch samostatných častí: 

Osobitne oddelená a uzavretá časť ponuky týkajúca sa návrhu na plnenie kritérií na vyhodnotenie 
ponúk bude označená slovom „Kritériá“ a bude obsahovať nasledovné doklady: 

 
17.1.1 Návrh plnenia kritéria na vyhodnotenie ponúk – podpísaný štatutárnym orgánom 

uchádzača a v prípade skupiny dodávateľov splnomocneným členom skupiny 
dodávateľov – Príloha A – Návrh uchádzača na plnenie kritéria, 

     17.1.2 Návrh zmluvných podmienok, v ktorých zohľadní obsah kapitol B.1 Opis predmetu 
zákazky a B.2 Spôsob určenia ceny, B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu 
zákazky a B.4 Návrh záväzných zmluvných podmienok. 
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Osobitne oddelená a uzavretá ostatná časť ponuky bude označená slovom „Ostatné“ a bude 
obsahovať nasledovné doklady: 

 

     17.1.3 Identifikačné údaje uchádzača: - názov (obchodné meno), registrované sídlo a presná 

adresa uchádzača, štatutárny orgán, kontaktná osoba vrátane čísla telefónu a faxu,     

      17.1.4    Doklady alebo čestné vyhlásenie a preukazujúce splnenie podmienok účasti   

požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania,   

  17.1.5 Vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami určenými verejným obstarávateľom, 
podpísané štatutárnym orgánom uchádzača; v prípade skupiny dodávateľov – 
splnomocneným členom skupiny dodávateľov,   

17.1.6 Vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov uvedených 
v ponuke, podpísané štatutárnym orgánom uchádzača; v prípade skupiny – 
splnomocneným členom skupiny,  

       17.1.7 V prípade skupiny dodávateľov čestné vyhlásenie o tom, že v prípade prijatia ponuky 
vytvoria v stanovenej lehote právnu formu požadovanú na zabezpečenie riadneho 
plnenia zmluvy, 

       17.1.8       Vyhlásenie uchádzača v súlade s § 39 ods. 5 zákona o VO, že nie je súčasne aj 
členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku v tomto postupe zadávania 
zákazky, podpísané štatutárnym zástupcom/zástupcami uchádzača a opatrené 
pečiatkou organizácie, 

      17.1.9     Návrh zmluvných podmienok, v ktorých zohľadní obsah kapitol B.1 Opis predmetu 
zákazky  a B.2 Spôsob určenia ceny, B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu 
zákazky a B.4 Návrh záväzných zmluvných podmienok., bez uvedenia ponukovej 
ceny,  

      17.1.10   Technické špecifikácie  navrhnutých motorových vozidiel s uvedením všetkých 
technických parametrov a funkčných a výkonových charakteristík tak, ako ich verejný 
obstarávateľ požadoval 

 
17.2 Doklady, dokumenty a iné písomnosti požadované v oznámení o vyhlásení verejného 

obstarávania a v týchto súťažných podkladoch, musia byť v ponuke predložené ako originály 
alebo ich úradne overené kópie, pokiaľ nie je určené inak. 

 
 
18  Splnenie podmienok účasti uchádzačov 

18.1 Hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov podľa časti „D. Podmienky účasti 
uchádzačov“, bude za Hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov podľa časti „D. 
Podmienky účasti uchádzačov“, bude založené na splnení:  

 

          18.1.1     podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia uvedených v § 26 ods. 1 zákona 
o verejnom obstarávaní spôsobom uvedeným v § 26 ods. 2, resp. 4 alebo 5 
citovaného zákona, splnenie podmienok účasti možno preukázať čestným vyhlásením 
uchádzača podľa § 32 ods. 8, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok 
účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 v 
čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom. 

 

18.1.2   podmienok účasti týkajúcich sa:  
     18.1.2.1  finančného a ekonomického postavenia podľa § 27, 

18.1.2.2  technickej a odbornej spôsobilosti uchádzača podľa § 28.  
                         Splnenie podmienok účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača podľa § 

32 ods. 8, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá 
verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 v čase a spôsobom, 
určeným verejným obstarávateľom. 

 

18.2 Splnenie podmienok účasti vo verejnej súťaži podľa bodu 18.1 uchádzač preukazuje 
predložením originálnych dokladov alebo úradne overených kópií týchto dokladov 
požadovaných v časti  „D. Podmienky účasti uchádzačov“. Doklady musia byť úplné, čitateľné 
a aktuálne, nesmú byť poškodené a pozmenené a musia odrážať skutočný stav v čase, 
v ktorom sa uchádzač zúčastňuje verejnej súťaže. 
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18.3 Uchádzač, ktorý nesplnil podmienky účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 
1 tým, že nepredložil niektorý z dokladov alebo niektorý z predložených dokladov je neplatný, 
bude z verejného obstarávania vylúčený. 

 

18.4 Uchádzač, ktorý nepredložil niektorý z dokladov alebo informácie, ktorými preukazuje finančné 
postavenie a odbornú alebo technickú spôsobilosť alebo niektorý z predložených dokladov je 
neplatný alebo poskytol nepravdivé alebo skreslené informácie, neodpovie na niektorú 
z otázok komisie na vyhodnotenie ponúk týkajúcich sa vysvetlenia alebo doplnenia 
predložených dokladov, bude z verejného obstarávania vylúčený. 

 
 
19  Zábezpeka 

19.1.  Zábezpeka ponuky sa nepožaduje. 
 
20  Mena a ceny uvádzané v ponuke 

20.1 Navrhovaná zmluvná cena bude stanovená dohodou podľa  § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. 
o cenách v znení neskorších predpisov. 

 

20.2 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v eurách. 
 

20.3 Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu 
uvedie v zložení: 

 
20.3.1 navrhovaná zmluvná cena bez DPH, 

 
20.3.2 sadzba DPH a výška DPH, 

 
20.3.3 navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH. 

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

nie je platcom DPH v ponuke upozorní označením „Nie som platcom DPH“. 
 
20.5 Verejný obstarávateľ nie je registrovaný na platenie dane z pridanej hodnoty. 

 
 
21  Vyhotovenie ponuky 

21.1 Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme a to písacím strojom, tlačiarňou počítača alebo 
perom s nezmazateľným atramentom. 

 

21.2 Uchádzač predloží jeden originál ponuky, jednu kópiu originálu ponuky a jednu 
naskenovanú ponuku na CD/DVD nosiči. Každé  vyhotovenie ponuky náležité označí 
„originál“, resp. „kópia“. V prípade rozdielov medzi originálnym vyhotovením ponuky a kópiou 
ponuky je záväzný obsah originálneho vyhotovenia ponuky.  

 

21.3 Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky, požadované v týchto súťažných podkladoch, 
musia byť v ponuke predložené ako originály alebo úradne overené fotokópie týchto 
dokladov alebo dokumentov, pokiaľ nie je určené inak.  

 

21.4 Verejný obstarávateľ odporúča, aby ponuka predložená uchádzačom bola riadne 
skompletizovaná a zviazaná, bez možnosti svojvoľnej výmeny jednotlivých častí, teda aby 
tvorila jeden celok, za ktorý sa považuje knižničná väzba, hrebeňová väzba doplnená 
špagátom, ktorá je zabezpečená prelepením páskou a opatrená pečiatkou uchádzača, alebo 
rýchloviazač doplnený špagátovým spojením, ktorý je zabezpečený prelepením páskou a 
opatrený pečiatkou uchádzača. 
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Časť IV. 
Predkladanie ponúk 

22  Označenie ponúk 

22.1 Uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu.  
Obal musí byť uzatvorený a neporušený. 

 

22.2  Vonkajší obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje: 
22.2.1 adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 23.1, 
22.2.2 adresu uchádzača, 

 
[Uvedie sa názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania uchádzača.] 
22.2.2.3 označenie heslom verejnej súťaže: 
 

„Verejná súťaž- Motorové vozidlá - Neotvárať“ 
 
 
23  Miesto a termín predkladania ponúk 

23.1 Ponuky je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa:  
 

                                                    
a) osobne:  Mesto Banská Štiavnica, 
                   Radničné námestie 1,  
                   969 24 Banská Štiavnica 

                od 08.00  do 15.00 hod. v pracovných dňoch 
  

alebo  
 

b) poštou:   Mesto Banská Štiavnica, 
                   Radničné námestie 1,  
                   969 24 Banská Štiavnica 

 
                   

23.2 Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom  12.12.2013 o 09:00 hod. 
  

23.3 V prípade osobného doručenia uchádzač odovzdá ponuku do podateľne verejného 
obstarávateľa na adrese uvedenej v bode 23.1. V takomto prípade verejný obstarávateľ 
uchádzačovi vydá potvrdenie o odovzdaní ponuky. 

 

23.4 Ponuka predložená po uplynutí lehoty uvedenej v bode 23.2 sa vráti uchádzačovi neotvorená. 
 

 
24  Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky 

24.1 Uchádzač môže ponuku dopĺňať, meniť alebo ponuku odvolať do uplynutia lehoty na 
predkladanie ponúk podľa bodu 23.2.  

 

24.2 Doplnenie alebo zmenu ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky na základe 
písomnej žiadosti uchádzača zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky alebo doručenej 
osobne uchádzačom alebo splnomocnenou osobou uchádzača na adresu verejného 
obstarávateľa uvedenú v bode 23.1 a doručením novej  ponuky v lehote na predkladanie 
ponúk podľa bodu 23.2. na adresu podľa bodu 23.1. 
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Časť V. 
Otváranie a vyhodnotenie ponúk 

25  Otváranie obálok s ponukami 

25.1 Otváranie obálok s ponukami je jednoobálkové podľa § 100 písm. f) bod 2. 
25.1.1 Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční dňa: 12.12 2013 o 10.00 hod.  

 
                   Mesto Banská Štiavnica, 
                   Radničné námestie 1,  
                   969 24 Banská Štiavnica 

 
                 
26  Dôvernosť procesu verejného obstarávania 

26.1 Informácie, týkajúce sa preskúmania, vysvetlenia, vyhodnotenia, vzájomného porovnania 
ponúk a odporúčaní do prijatia ponuky sú dôverné. Členovia komisie na vyhodnotenie ponúk 
a zodpovedné osoby verejného obstarávateľa nesmú zverejniť uvedené informácie ani 
uchádzačom, ani žiadnym iným osobám. 

 

26.2 Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné (nie v zmysle zákona č. 215/2004 Z. 
z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov), nebudú 
v žiadnom prípade zverejnené. 

 
 
27 Preskúmanie a vyhodnotenie splnenia podmienok účasti 

27.1 Hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov bude založené na posúdení splnenia 
podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, týkajúcich sa 

 osobného postavenia podľa § 26 zákona o VO, 

 finančného a ekonomického postavenia podľa § 27 zákona o VO, 

 technickej alebo odbornej spôsobilosti uchádzača podľa § 28 zákona o VO. 

 

27.2 Verejný obstarávateľ posudzuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v súlade 
s výzvou na predloženie ponuky. 

 

27.3 Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak a) nesplnil podmienky 
účasti, b) predložil neplatné doklady, c) nepredložil po písomnej žiadosti vysvetlenie alebo 
doplnenie predložených dokladov v určenej lehote alebo d) poskytol nepravdivé informácie 
alebo skreslené informácie. 

 

27.4 Verejný obstarávateľ bezodkladne písomne upovedomí uchádzača, že bol vylúčený, s uvedením 
dôvodu a lehoty, v ktorej môže byť podaná námietka podľa § 138 ods. 2 písm. e) zákona.  

 

27.5  Verejný obstarávateľ posúdi zloženie zábezpeky podľa určených podmienok. Ak uchádzač 
zábezpeku nezložil, jeho ponuka bude v súlade s § 42 ods. 1 zákona vylúčená. 

 

27.6  Verejný obstarávateľ vykoná vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet 
zákazky a vylúči ponuky, ktoré nespĺňajú požiadavky na predmet zákazky tak, ako je uvedené 
v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch v časti B – Opis 
predmetu zákazky. 

 
 
28  Vysvetľovanie ponúk 

28.1   Verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie predložených 
dokladov vždy, keď z predložených dokladov nie je možné posúdiť ich platnosť alebo splnenie 
podmienky účasti. Uchádzač musí odoslať vysvetlenie alebo požadované doplnenie 
predložených dokladov do a) piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak verejný 
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obstarávateľ použil s uchádzačom formu komunikácie prostredníctvom poštovej prepravy alebo 
b) dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti, ak verejný obstarávateľ použil s 
uchádzačom elektronickú formu komunikácie. 

 

28.2 Verejný obstarávateľ môže požiadať uchádzačov o písomné vysvetlenie ponúk podľa § 42 ods. 
2. Nesmie však vyzývať ani prijať ponuku uchádzača na zmenu, ktorou by sa ponuka zmenila. 

 
 
29  Vyhodnotenie ponúk  

29.1. Verejný obstarávateľ vykoná vyhodnotenie len tých ponúk, ktoré neboli vylúčené pre nesplnenie 
niektorej z podmienok, posudzovaných v rámci hodnotenia splnenia podmienok účasti. 

 
29.2 Ak uchádzač podľa § 42 ods. 3 zákona predloží mimoriadne nízku ponuku vo vzťahu 

k obstarávaným vozidlám, verejný obstarávateľ písomne požiada tohto uchádzača o 
podrobnosti týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné. Uchádzač musí 
doručiť odôvodnenie nízkej ponuky do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, pokiaľ 
komisia neurčila dlhšiu lehotu. 

29.3  Komisia zohľadní vysvetlenie ponuky uchádzačom v súlade s požiadavkou § 42 ods. 2 zákona 
alebo odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky uchádzačom, ktoré vychádza z predložených 
dôkazov. Po písomnom odôvodnení mimoriadne nízkej ponuky môže komisia pozvať 
uchádzača na osobnú konzultáciu za účelom vysvetlenia predloženého odôvodnenia, ktorá sa 
nesmie konať skôr ako päť pracovných dní odo dňa doručenia pozvánky. Komisia vylúči ponuku 
v súlade s § 42 ods. 4 zákona. 

29.4  Ak uchádzač odôvodňuje mimoriadne nízku ponuku získaním štátnej pomoci, musí byť schopný 
v primeranej lehote určenej komisiou preukázať, že mu štátna pomoc bola poskytnutá v súlade 
s príslušným právnym predpisom, inak komisia vylúči ponuku. 

29.5  Verejný obstarávateľ písomne oznámi uchádzačovi jeho vylúčenie s uvedením dôvodu vylúčenia 
a lehoty, v ktorej môže byť podaná námietka podľa § 138 ods. 2 písm. e) zákona. 

29.6 Ponuky uchádzačov, ktoré neboli vylúčené, budú zaradené do následnej elektronickej aukcie. 
 

Časť VI. 
Prijatie zmluvy 

 
30  Oznámenie o splnení podmienok účasti a výzvy na účasť v elektronickej aukcii 

30.1 Verejný obstarávateľ vyzve elektronickými prostriedkami súčasne všetkých uchádzačov, 
ktorých ponuky spĺňajú určené podmienky, na účasť v EA podľa § 43 ods. 5 zákona číslo 
25/2006 Z. z. (na predloženie nových cien). 

 
1. Verejný obstarávateľ pred začatím elektronickej aukcie vyhodnotí ponuky podľa kritérií na 
vyhodnotenie ponúk. 
 
2. Verejný obstarávateľ vyzve elektronickými prostriedkami súčasne všetkých uchádzačov, 
ktorých ponuky spĺňajú určené podmienky, na predloženie nových cien. Účelom elektronickej 
aukcie je zostaviť poradie ponúk automatizovaným vyhodnotením, ktoré sa uskutoční po 
úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk. 
 
3. Elektronická aukcia bude uskutočnená dvojkolovo, a to medzikolo a súťažné kolo. Elektronická 
aukcia sa začne najskôr dva pracovné dni odo dňa odoslania výzvy na účasť v elektronickej 
aukcii. 
 
4. Počas elektronickej aukcie budú všetci uchádzači informovaní v každom okamihu o ich 
relatívnom umiestnení. 
 
5. Po skončení elektronickej aukcie verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu na základe výsledku 
elektronickej aukcie. 
 
6. Proti priebehu elektronickej aukcie a jej automatizovanému vyhodnoteniu možno podať 
námietky. 
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Predmet e-aukcie je rovnaký ako predmet zákazky, uvedený v oznámení o vyhlásení verejného 
obstarávania a bližšie špecifikovaný v súťažných podkladoch. Elektronická aukčná sieň (ďalej len 
e-aukčná sieň) je prostredie umiestnené na určenej adrese vo verejnej dátovej sieti Internet, 
v ktorom uchádzači predkladajú nové ceny upravené smerom nadol. Súťažné kolo je časť 
postupu, v ktorom prebieha on-line vzájomné porovnávanie cien ponúkaných uchádzačmi 
prihlásených do e-aukcie a ich vyhodnocovanie v limitovanom čase. 
E-aukcia bude vykonaná elektronickými zariadeniami prostredníctvom siete Internet. 
Administrátor odošle výzvu na účasť v e-aukcii elektronickými prostriedkami súčasne všetkých 
uchádzačom. Vo výzve budú uvedené všetky príslušné informácie týkajúce sa individuálneho 
pripojenia k používanému elektronickému zariadeniu, dátum a čas začatia a ukončenia 
medzikola, dátum a čas začatia súťažného kola a spôsob ukončenia e-aukcie, minimálny a 
maximálny krok zníženia nových cien. V medzikole bude uchádzačom sprístupnená e-aukčná 
sieň, kde sa zadajú jednotlivé položky z ponuky uchádzača, ktoré budú následne skontrolované 
administrátorom. Každý uchádzač v medzikole vidí iba svoju ponuku. V medzikole sa uchádzači 
oboznámia s priebehom a pravidlami e-aukcie. 
Pravidlá obsahujú aj údaje týkajúce sa minimálneho kroku zníženia ceny ponuky, pravidlá 
predlžovania súťažného kola a lehotu platnosti prístupových kľúčov. V medzikole uchádzači 
nemôžu svoje ponuky meniť. V súťažnom kole bude prebiehať e-aukcia on-line. Uchádzači budú 
mať možnosť upravovať ceny položiek v ľubovoľnom počte krokov smerom nadol.  
Zmena ceny nesmie byť na úkor kvality, tzn. že uchádzačom ponúknutá nová cena musí byť 
cenou za rovnaký predmet zákazky ako bol špecifikovaný v ponuke uchádzača, predloženej 
v lehote na predkladanie ponúk. Počas súťažného kola budú všetkým uchádzačom súčasne 
uverejňované informácie, ktoré im umožnia zistiť v každom okamihu ich relatívne umiestnenie.  

 
31 Prijatie zmluvy 

31.1 Verejný obstarávateľ uzavrie  zmluvu o dielo s úspešným uchádzačom v lehote viazanosti 
ponúk, ak neboli podané námietky alebo od odoslania oznámenia o zamietnutí žiadosti o 
nápravu. Ak boli podané námietky uzavrie zmluvu najskôr šestnásty deň od doručenia 
rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie. 

 

31.2 Ponuky uchádzačov, ani ich časti, sa nepoužijú bez súhlasu uchádzačov. 
 

31.3 Platnosť zmluvy o dielo je stanovená podpisom oboch zmluvných strán. Účinnosť zmluvy 
bude deň po dni zverejnenia na internetovej stránke verejného obstarávateľa 
www.banskastiavnica.sk. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overovania 
súvisiaceho s predmetom zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí 
NFP, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

 

31.4 Zmluva s úspešným uchádzačom bude podpísaná do uplynutia lehoty viazanosti ponúk, 
najskôr však po formálnom odkontrolovaní verejného obstarávania zo strany riadiaceho 
orgánu, ktorý odporučí prijímateľovi, aby pristúpil k podpisu zmluvy s úspešným uchádzačom. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.breza.sk/
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A.2 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV 
 
 
 
1. PODMIENKY ÚČASTI, TÝKAJÚCE SA OSOBNÉHO POSTAVENIA PODĽA § 26 ZÁKONA O 

VEREJNOM OBSTARÁVANÍ  
 

Podmienky účasti podľa § 26 zákona o verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia 

uchádzača sú uvedené v časti III.1.1 Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania č. 18696-WYT, 

zverejnenom vo vestníku č. 226/2013 z 19.11.2013. 

 

 

2. PODMIENKY ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ TÝKAJÚCE SA FINANČNÉHO A 
EKONOMICKÉHO POSTAVENIA 

 

Podmienky účasti podľa § 27 zákona o verejnom obstarávaní týkajúce sa finančného a ekonomického 

postavenia uchádzača sú uvedené v časti III.1.2 Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania        

č. 18696-WYT, zverejnenom vo vestníku č. 226/2013 z 19.11.2013. 

. 

 

 
3. PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ, TÝKAJÚCE SA 

TECHNICKEJ ALEBO ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI  
 

Podmienky účasti, týkajúce sa preukázania technickej a odbornej spôsobilosti sú uvedené v častiach 

III.2.3 Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania č. 18696-WYT, zverejnenom vo vestníku          

č. 226/2013 z 19.11.2013. 

. 
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A.3 KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA 
 
 
A.3.1 Kritériá 
 
Kritérium č.1: 
Celková zmluvná cena v EUR s DPH za kompletný predmet zákazky.      
 
 
A.3. 2   Spôsob vyhodnotenia ponúk - automatizované vyhodnotenie – prostredníctvom 
elektronickej aukcie. 
 
 
1. Verejný obstarávateľ pred začatím elektronickej aukcie vyhodnotí ponuky podľa kritéria na 
vyhodnotenie ponúk. 
 
2. Verejný obstarávateľ vyzve elektronickými prostriedkami súčasne všetkých uchádzačov, ktorých 
ponuky spĺňajú určené podmienky, na predloženie nových hodnôt. Účelom elektronickej aukcie je 
zostaviť poradie ponúk automatizovaným vyhodnotením, ktoré sa uskutoční po úvodnom úplnom 
vyhodnotení ponúk. 
 
3. Elektronická aukcia bude uskutočnená dvojkolovo, a to ako medzikolo a súťažné kolo. Elektronická 
aukcia sa začne najskôr dva pracovné dni odo dňa odoslania výzvy na účasť v elektronickej aukcii. 
 
4. Počas elektronickej aukcie budú všetci uchádzači informovaní v každom okamihu o ich relatívnom 
umiestnení. 
 
5. Po skončení elektronickej aukcie Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu na základe výsledku 
elektronickej aukcie. 
 
6. Proti priebehu elektronickej aukcie a jej automatizovanému vyhodnoteniu nemožno podať námietky. 
 
7. Predmet e-aukcie je rovnaký ako predmet zákazky, uvedený v oznámení o vyhlásení verejného 
obstarávania a bližšie špecifikovaný v súťažných podkladoch. Elektronická aukčná sieň (ďalej len e-
aukčná sieň) je prostredie umiestnené na určenej adrese vo verejnej dátovej sieti Internet, v ktorom 
uchádzači predkladajú nové hodnoty upravené smerom nadol. Súťažné kolo je časť postupu, v ktorom 
prebieha on-line vzájomné porovnávanie hodnôt ponúkaných uchádzačmi prihlásených do e-aukcie a 
ich vyhodnocovanie v limitovanom čase. E-aukcia bude vykonaná elektronickými zariadeniami 
prostredníctvom siete Internet. Administrátor odošle výzvu na účasť v e-aukcii elektronickými 
prostriedkami súčasne všetkých uchádzačom na prvú e-mailovú adresu uvedenú v ponuke uchádzača 
v identifikačných údajoch.  
 
Vo výzve budú uvedené všetky príslušné informácie týkajúce sa individuálneho pripojenia 
k používanému elektronickému zariadeniu, dátum a čas začatia a ukončenia medzikola, dátum a čas 
začatia súťažného kola a spôsob ukončenia e-aukcie, minimálny a maximálny krok zníženia nových 
cien.  
 
V medzikole bude uchádzačom sprístupnená e-aukčná sieň, kde sa zadajú hodnoty prvkov z ponuky 
uchádzača, ktoré budú následne skontrolované administrátorom (bude sa vychádzať z ponukovej 
hodnoty prvku.  
 
Každý uchádzač v medzikole má sprístupnenú iba svoju ponuku. V medzikole sa uchádzači 
oboznámia s priebehom a s Pokynmi k e-aukcie. Pokyny k e-aukcii obsahujú aj údaje týkajúce sa 
minimálneho kroku zníženia hodnoty prvku, pravidlá predlžovania súťažného kola a lehotu platnosti 
prístupových kľúčov. V medzikole uchádzači nemôžu svoje ponuky meniť.  
 
V súťažnom kole bude prebiehať e-aukcia on-line. Uchádzači budú mať možnosť upravovať hodnotu 
prvku v ľubovoľnom počte krokov smerom nadol. Zmena hodnoty nesmie byť na úkor kvality, tzn. že 
uchádzačom ponúknutá nová hodnota prvku musí byť cenou za rovnaký predmet a rozsah zákazky, 
ako bol špecifikovaný v ponuke uchádzača, predloženej v lehote na predkladanie ponúk. 
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Počas súťažného kola budú všetkým uchádzačom súčasne uverejňované informácie, ktoré im 
umožnia zistiť v každom okamihu ich relatívne umiestnenie.  
 
8.  V prípade, že sa uchádzač rozhodne neaktualizovať svoju pôvodnú ponuku počas priebehu 
elektronickej aukcie, bude ponuka akceptovaná v procese konečného vyhodnocovania ponúk, t.j. 
výsledné poradie uchádzačov bude zohľadňovať ponuky všetkých uchádzačov, aj tých, ktorí sa e-
aukcie  nezúčastnili. 

_________________ . __________________ 
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B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 

 
 
B.1.1 Technická špecifikácia na osobný motorový automobil kategória M 1, prevedenie sedan  
 
1. MOTOR  
 
- minimálny požadovaný výkon   100 kW 
- minimálny požadovaný krútiaci moment    200 Nm/min.  
- palivo benzín  
- emisná norma EU 5 
 
2.  PREVODOVKA 
 
- minimálne 6 stupňová, manuálna 
- pohon 2 x 4,  poháňaná predná náprava 
 
3.  KAROSÉRIA  
 
- 5-miestna  
- rázvor minimálne 2 750 mm 
- farba metalická – strieborná metalíza 
 
3. VÝBAVA  
 
výškovo nastaviteľné sedadlá vpredu  
elektrické ovládanie okien vpredu a vzadu  
elektricky nastaviteľné a vyhrievané vonkajšie zrkadlá  
vyhrievané zadné sklo  
ESC,ABS,EBV,MSR,ASR,EDS,HBA,DSR ,ESBS  
prerušenie prívodu paliva pri nehode  
automatické odblokovanie dverí pri nehode  
asistent rozjazdu do kopca  
zapínanie výstražných svetiel pri núdzovom brzdení  
tretie brzdové svetlo  
predné hmlovky  
signalizácia nezapnutého pásu  
schránka v stredovej konzole  
DAY LIGHT systém  
rádio s CD SD kartu a USB  
dvojzónová automatická klimatizácia  
palubný počítač, navigácia , tempomat 
 svetelný a dažďový senzor  
tónované sklá  
centrálne zamykanie s DO a sklopným kľúčom  
imobilizér  
parkovacie senzory vzadu  
lakťová opierka vpredu  
plnohodnotná rezerva na oceľovom disku  
alarm s vnútornými senzormi  
multifunkčný volant  
 
4.  INÉ POŽIADAVKY 
 
- záruka 2 roky  
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B.1.1 Technická špecifikácia na osobný motorový automobil kategória M 1, prevedenie SUV 
 
1. MOTOR  
 
- minimálny požadovaný výkon:   90 kW 
- minimálny požadovaný krútiaci moment:    170 Nm/min.  
- palivo: benzín  
- emisná norma EU 5 
 
2.  PREVODOVKA 
 
- minimálne 6 stupňová, manuálna 
- pohon 4 x 4, predná, zadná náprava 
 
3.  KAROSÉRIA  
 
- 5-miestna  
- farba: biela  
- objem batožinového priestoru: min. 400 dm

3
  

  (podmienkou je, aby sa do kufra zmestila klietka pre psa, rozmery: d – 92 cm, v – 70 cm, š – 65 cm) 
 
4. VÝBAVA  
 
elektrické ovládanie okien vpredu  
elektricky nastaviteľné a vyhrievané vonkajšie zrkadlá  
vyhrievané zadné sklo  
ESC,ABS,EBV,MSR,ASR,EDS,HBA,DSR ,ESBS  
prerušenie prívodu paliva pri nehode  
automatické odblokovanie dverí pri nehode  
asistent rozjazdu do kopca  
zapínanie výstražných svetiel pri núdzovom brzdení  
tretie brzdové svetlo  
predné hmlovky  
schránka v stredovej konzole  
DAY LIGHT systém  
autorádio  
klimatizácia  
palubný počítač 
tónované sklá  
centrálne zamykanie s DO  
imobilizér  
parkovacie senzory vzadu  
plnohodnotná rezerva na oceľovom disku  
 
4.  INÉ POŽIADAVKY 
 
- záruka 2 roky  
- nastaviteľný volant 
- výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča 
- zásuvka na 12 V 
- funkcia denného svietenia 
- gumové rohože 
- stropné svetlo s lampičkou na čítanie 
- predný kryt podvozku 
- kontrola zle zatvorených dverí 
- bezpečnostné opierky hlavy vpredu aj vzadu 
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B.2 SPÔSOB URČENIA CENY 
 
B.2.1    Cena za predmet zákazky bude stanovená dohodou zmluvných strán v mene EUR, v súlade 
so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR             
č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov. Cenu nie je možné meniť. 

  
B.2.2     Pokyny na určenie ceny a vyplnenie tabuľky: 
 

Ceny budú uvádzané v eurách. V cenách budú zahrnuté všetky náklady dodávateľa, ktoré sú 
s realizáciou zákazky spojené.  

 
 
Vozidlo 
 

Cena v Eur bez DPH Celková cena v Eur s DPH 

Osobné motorové vozidlo 
Kategória M 1, prevedenie 

sedan 

 

  

Osobné motorové vozidlo 
Kategória M 1, prevedenie 

SUV 

 

  

 
         
B.2.3   Ak uchádzač je platiteľom DPH, navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:  

- navrhovaná zmluvná cena za realizáciu predmetu zákazky v  EUR bez DPH,  
- sadzba DPH v % a výška DPH v EUR,  
- navrhovaná zmluvná cena za realizáciu predmetu zákazky v  EUR vrátane DPH.  

 
B.2.4  Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, navrhovanú zmluvnú cenu stanoví bez DPH a uvedie, že 
nie je platiteľom DPH.  
 
 

 
B.3 OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY 

 
 
Verejný obstarávateľ požaduje v kúpnej zmluve upraviť záväzky zmluvných strán, ktoré sú uvedené v 
tejto časti súťažných podkladov. Uvedené obchodné podmienky dodania predmetu zákazky budú 
súčasťou kúpnej zmluvy a nie je prípustné ich meniť.  
 

 
1. V prípade, ak návrh kúpnej zmluvy vypracovaný uchádzačom nebude v súlade s príslušnými 

požiadavkami verejného obstarávateľa, uvedenými v súťažných podkladoch, v ponuke 
uchádzača, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo takýto návrh neprijať a predmet zmluvy 
nerealizovať.  

 
2. V prípade, ak uchádzač odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu, môže verejný obstarávateľ požadovať 

náhradu škody, ktorá mu vznikla porušením povinnosti uzavrieť zmluvu, podľa príslušných 
ustanovení Obchodného zákonníka.  

 
3. Kúpnu zmluvu je možné meniť len po vzájomnej dohode zmluvných strán, formou písomných 

dodatkov, podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.  
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B.4  NÁVRH ZÁVÄZNÝCH ZMLUVNÝCH PODMIENOK 

 
Obsah zmluvných podmienok, ktoré budú záväzné a nie je prípustné ich meniť. 
Požadované zmluvné podmienky pre spracovanie návrhu kúpnej zmluvy:  

 
KÚPNA ZMLUVA 

uzavretá podľa § 409 a nasl.  
zákona č. 513/1991 zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov 

 
 

I. ZMLUVNÉ STRANY 
 
1.1 Predávajúci: 
 
Názov: 
So sídlom: 
V zastúpení: 
Bankové spojenie: 
IČO: 
DIČ: 
Tel. č.: 
e-mail: 
zápis v: 
 
1.2 Kupujúci: 
 
Názov:                Mesto Banská Štiavnica 
So sídlom:   Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica 
V zastúpení:   Mgr. Nadežda Babiaková, primátorka mesta 
Bankové spojenie:  145 254 22/0200, VÚB, a.s., pobočka Banská Štiavnica 
IČO:    00320501 
DIČ:    2021107308 
Zodpovedná osoba:       RNDr. Viktória Michalská 
Tel. č.:   +421 456949404 
Fax:    +42145/6921207 
E mail:   viktoria.michalska@banskastiavnica.sk 
 
 

II. PREDMET ZMLUVY 
 

2.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar: „Nákup a dodanie dvoch osobných motorových 
vozidiel“ s príslušenstvom a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a v súlade s ustanoveniami 
obsiahnutými v súťažných podkladoch z verejnej súťaže. 
 
2.2 Predávajúci potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou požadovaného 
tovaru, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky dodania tovaru. 
 
2.3 Kupujúci sa zaväzuje predmet zmluvy dodaný v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť 
dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 
 
 

III. ČAS A MIESTO DODANIA 
 
3.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet zmluvy podľa článku II., bodu 2.1 do termínu: 
............... 
3.2 Nedodržanie termínu dodania dohodnutého v bode 3.1 z viny predávajúceho, sa považuje za 
podstatné porušenie zmluvy. 
3.3 Miestom dodania je Mestský úrad Banská Štiavnica, Radničné námestie č. 1, 969 24 Banská 
Štiavnica. 
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IV. KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 
 

4.1 Cena predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z.    
o cenách a vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších 
právnych predpisov, vo výške:  
cena celkom bez DPH               ................................ ,-EUR 
20 % DPH    ................................ ,-EUR 
cena celkom s DPH  ................................ ,-EUR 
 
(slovom : ............................................................................ eur vrátane DPH) 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
4.2 Kúpna cena predmetu zmluvy je stanovená vrátane dopravy do miesta prevzatia. 
4.3 Kúpna cena bude zaplatená na základe troch faktúr vystavených predávajúcim po odovzdaní 
predmetu zmluvy kupujúcemu, po dobu troch nasledujúcich rokov, to zn. každý rok bude uhradená 
jedna faktúra – 1/3 ceny tovaru. 
4.4 Splatnosť faktúr je 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu. 
4.5 Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu. V prípade, že faktúra nebude obsahovať 
náležitosti určené všeobecne záväzným predpisom, kupujúci je oprávnený vrátiť ju do termínu 
splatnosti predávajúcemu na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová 
lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry kupujúcemu. 
 
 

V. PODMIENKY DODANIA 
 
5.1 Povinnosť dodať predmet zmluvy riadne a v dohodnutom čase splní predávajúci jeho odovzdaním 
kupujúcemu na mieste dodania: Mestský úrad Banská Štiavnica, Radničné námestie č. 1, 969 24 
Banská Štiavnica. 
5.2 Predávajúci sa zaväzuje pri dodaní predmetu zmluvy kupujúcemu odovzdať požadované 
osvedčenia: 
5.2.1 Návody na obsluhu a záručné listy. 
5.2.2 Vyhlásenie o zhode, technické preukazy. 
5.2.3 Odovzdávajúci a preberací protokol. 
5.3 Predávajúci je pri dodaní predmetu zmluvy povinný dodržiavať všetky platné právne predpisy                
a súvisiace STN. 
5.4 Predávajúci sa zaväzuje bezodkladne telefonicky a následne písomne informovať kupujúceho o 
všetkých zmenách dodávok tovaru, ktoré by mali vplyv na výšku zmluvnej ceny alebo na termín 
dodania predmetu zmluvy. Bez písomného súhlasu kupujúceho nemôžu byť realizované žiadne 
zmeny oproti dohodnutej špecifikácii. 
5.5 Ak je pri odovzdávaní a preberaní predmetu zmluvy preukázateľne zistené, že má vady, kupujúci 
tovar neprevezme a spíše s predávajúcim zápis o zistených závadách, spôsobe a termíne ich 
odstránenia. Predávajúci je povinný tovar odovzdať bezodkladne po ich odstránení. 
5.6 Prípadné zvýšenie, resp. zníženie ceny alebo zmeny termínu dodania vzniknuté na základe 
požiadaviek kupujúceho pred alebo počas plnenia predmetu zmluvy bude po vzájomnom odsúhlasení 
predávajúceho a kupujúceho potvrdené dodatkom ku kúpnej zmluve. 
     
 

VI. SANKCIE 
 
6.1 Predávajúci je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dohodnutej kúpnej ceny za 
každý deň omeškania v prípade, ak nedodrží termín plnenia uvedený v bode 3.1 tejto zmluvy. 
6.2 V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry za predmet zákazky, má predávajúci nárok na 
zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 
 
 

VII. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU 
 
7.1 Predávajúci poskytne záruku na dodaný tovar 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. 
Záručná doba neplynie v čase, keď kupujúci nemohol tovar využívať pre vady, za ktoré zodpovedá 
predávajúci. 
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7.2 Ak sa počas záručnej doby vyskytnú vady, na ktoré sa vzťahuje záruka, kupujúci je povinný ich 
reklamovať bezodkladne po ich zistení telefonicky, prípadne faxom alebo mailom a následne do troch 
kalendárnych dní odoslať písomne.  
7.3 Náklady na odstránenie reklamovaných vád počas záručnej doby znáša predávajúci sám vrátane 
cestovných výdajov. 
7.4 Predávajúci sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád ihneď po prijatí reklamácie podľa bodu 7.2      
a vady odstrániť v čo najkratšom čase s on-line pripojením. V prípade, ak nie je možné odstrániť 
poruchu s on-line pripojením, predávajúci zabezpečí servisného pracovníka do stanoveného 
časového limitu príchodu na miesto dodania tovaru podľa bodu 7.8, ktorý následne vadu odstráni. 
7.5 Predávajúci zodpovedá za výrobné, montážne a materiálové chyby za predmet zmluvy v dobe 
záručnej lehoty. 
7.6 Predávajúci nezodpovedá za poruchy vzniknuté nevhodným zaobchádzaním, nevhodným 
prevádzkovaním, nevhodnými zásahmi do jednotlivých komponentov, zámenou materiálov                  
či používaním dielcov, ktoré neboli dodané od predávajúceho. Predávajúci ďalej neručí za bežné 
opotrebovanie počas prevádzky. 
7.7 Predávajúci poskytne pozáručný servis vrátane potrebných náhradných dielov na základe 
požiadaviek kupujúceho, uplatnených výlučne písomnou záväznou objednávkou. Vzájomné finančné 
vyrovnanie bude riešené po poskytnutí materiálov a služieb. 
7.10 Predávajúci sa zbaví zodpovednosti za vady, ktoré vznikli v dôsledku okolností, za ktoré je 
zodpovedný kupujúci (napr. nedodržanie pokynov na obsluhu a údržbu, vykonanie neoprávnených 
zásahov a opráv). 
7.11 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho splnením dodávky zo strany 
predávajúceho a prevzatím tovaru od predávajúceho na dohodnutom mieste plnenia. 
7.12 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady predmetu plnenia, že počas záručnej doby má 
kupujúci právo požadovať a predávajúci povinnosť bezplatne odstrániť vady. 
7.13 Ak sa ukáže, že vada predmetu plnenia je neopraviteľná, zaväzuje sa predávajúci dodať do 10 
kalendárnych dní od zistenia tejto skutočnosti náhradný predmet plnenia. 
 
 

VIII. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU 
 
8.1 Predávajúci zodpovedá za škodu, ktorá vznikne kupujúcemu alebo tretej osobe v dôsledku 
porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy. 
8.2 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou 
stranou, má druhá strana nárok na náhradu vzniknutej škody. 
 
 

IX. OSTATNÉ USTANOVENIA 
 
9.1 Predávajúci vyhlasuje, že tovar nie je zaťažený právami tretích osôb. 
9.2 Vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru 
podľa čl. V. tejto zmluvy, odovzdávajúcim a preberacím protokolom. 
9.3 V prípade podstatného porušenia zmluvy má ktorákoľvek zo zmluvných strán právo od zmluvy 
odstúpiť. Za podstatné porušenie zmluvy zo strany predávajúceho sa považuje najmä porušenie Čl. V 
tejto zmluvy. Za podstatné porušenie zmluvy zo strany kupujúceho sa považuje zatajenie podstatných 
skutočností, ktoré by mohli viesť k nedodržaniu lehôt a predmetu dodania zo strany predávajúceho. 
9.4 Kupujúci je povinný na vady zrejmé už pri prevzatí tovaru upozorniť predávajúceho na mieste                  
a v rozsahu vadného plnenia je oprávnený prevzatie odmietnuť, o čom spíšu zmluvné strany zápis. 
 
 

X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 
10.1 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné 
ustanovenia Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov a ostatné všeobecne 
záväzné predpisy platné v Slovenskej republike. 
10.2 Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy možno len formou písomných dodatkov dohodnutých v 
celom rozsahu a podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 
10.3 Zmluva je zhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých po dva obdrží každá zo zmluvných 
strán. 
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10.4 Zmluvné strany podpisujú túto zmluvu ako prejav slobodnej vôle, vedomé si jej dôsledkov, 
nekonajú v tiesni a zároveň vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená 
10.5 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami. 
10.6 Zmluva nadobúda účinnosť v súlade s ust. § 47a a nasl. Občianskeho zákonníka v znení 
neskorších predpisov, a to dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
V .................................  dňa .................   V .................................  dňa ................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
......................................................   ......................................................  
        Mesto Banská Štiavnica 

Mgr. Nadežda Babiaková, primátorka mesta 
                   Predávajúci                            Kupujúci 
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Príloha A k súťažným podkladom  - Návrh uchádzača na plnenie kritéria najnižšej ceny. 

 
 
 

Nákup a dodanie 2 ks osobných motorových vozidiel. 

 
 

1. Uchádzač je povinný predložiť svoj vlastný návrh na plnenie kritéria najnižšej ceny určeného 
verejným obstarávateľom na hodnotenie ponúk 

 
2. Uchádzač uvedie číselné hodnoty svojho návrhu do nižšie uvedenej tabuľky 

 
Obchodné meno a sídlo uchádzača: 

 

 
Vozidlo 
 

Cena v Eur bez DPH Celková cena v Eur s DPH 

Osobné motorové vozidlo 
Kategória M 1, prevedenie 

sedan 

 

  

Osobné motorové vozidlo 
Kategória M 1, prevedenie 

SUV 

 

  

Vozidlá spolu  
 
 

 

 
 

 
 
........................................................................... 
podpis štatutárneho zástupcu uchádzača 
 

 


