
 
 

 

Výzva na predkladanie ponúk 
 

pre zabezpečenie zákazky v rámci postupu verejného obstarávateľa podľa § 9 ods. 

9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov  (ďalej len „zákon č. 25/2006 Z. z.) na dodávku tovaru: 

 

„Osobné motorové vozidlo“ 
 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

 

Názov:   PSYCHOSOCIÁLNE CENTRUM    

IČO:  31996361 

Štatutárny orgán: PhDr. Miroslava Heráková – riaditeľka 

Sídlo:   Jegorovovo námestie 5, 040 22 Košice – Dargovských hrdinov  

  

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Ing. Zuzana Madárová 

Telefón: 055/6719359, 0918 538 735 

Pracovný kontakt pre vysvetlenie oznámenia o zadávaní zákazky: 

 psychosocialnecentrum.ke@gmail.com  

E -mail pre podanie ponuky: psychosocialnecentrum.ke@gmail.com 

 

2. Názov a druh zákazky: 

Dodávka osobného  motorového  vozidla 

 Spoločný slovník obstarávania (CPV): 34110000-1 Osobné automobily 

 

3. Opis predmetu zákazky:  

 

Predmetom zákazky je kúpa a dodávka nového  motorového vozidla, kategórie M1 – 

osobný automobil strednej triedy, vrátane technických dokladov a povinného 

príslušenstva s požadovanou výbavou a technickými parametrami podrobne rozpísanými 

v Technickej špecifikácii v množstve 1 ks. 

 

Dodaný tovar musí byť zdravotne nezávadný a musí vyhovovať ST 

normám, požiadavkám pre prihlásenie vozidla a získanie  povolenia na prevádzku a pre 

poistenie. 

  

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA 

 

Fyzické parametre : 

Počet dverí :   5 

Počet miest :   5 



 
 

 

Objem  batož.priestoru  : auto bude slúžiť hlavne na prepravu osôb ako aj 

drobného tovaru ,z uvedeného dôvodu sa požaduje väčší 

objem batožinového priestoru s možnosťou ľahkého 

nakladania a vykladania ako aj väčšieho objemu ,t.j. 

prevedenie auta hatchback a objem po sklopení zadných 

sedadiel : min.1600 litrov 

Motor a výkon : 

Druh motora :   zážihový  

Umiestnenie motora :                vpredu  

Poháňanie nápravy :  predné 

Prevodovka :               manuálna 

Min. počet rýchl.stupňov : 5 

Počet valcov :   4 

Min. výkon :   75 kW 

 

Pohonné hmoty : 

Druh paliva :                               benzín 

Spotreba v meste :  max. do 7,5 l na 100 km 

 

Požadovaná minimálna výbava : 

Interiér :   delené sedadlá, imobilizér, alarm, hmlovky, parkovacie senzory - predný a 

zadný, nastaviteľný volant,  posilňovač riadenia, výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča, 

elektricky vyhrievané predné sedadlá, elektrické sťahovanie predných a zadných okien, 

palubný počítač s navigačným systémom, gumenné rohože, automatická klimatizácia, 

strešný nosič s uchytením, centrálne zamykanie, tempomat, rádio s CD a MP3,  

Exteriér :                                             funkcia denného svietenia, zadný stierač, metalíza 

Min počet                                           4ks (2x predný, 2x bočný) 

V cene vozidla: zimné pneumatiky 4ks na diskoch rezervná pneumatika 1ks 

 

 

4. Maximálna hodnota zákazky (s DPH): 16.000 €               

 

5. Základné zmluvné podmienky:  

 

       Lehota na dodanie predmetu zákazky:  

 

- Miesto dodania tovaru: Jegorovovo námestie 5, 040 22 Košice – Dargovských hrdinov 

- Splatnosť faktúr: min. 30 dní 

 

 

 



 
 

 

Stanovenie ceny 

- Do ceny je potrebné zapracovať cenu za dopravu na miesto dodania tovarov. Cenu je 

potrebné spracovať na základe požadovaného rozsahu a požadovanej kvality a ďalších 

požiadaviek uvedených podľa oznámenia o zadávaní zákazky. Cenu je potrebné 

uvádzať v eurách (€). V ponuke je potrebné cenu uvádzať bez DPH, sadzbu a výšku 

DPH a cenu s DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť 

v ponuke.  
- Cena predmetu zákazky nesmie prekročiť stanovenú výšku s DPH: 16.000 €

 

 

 

Postup vo verejnom obstarávaní: je jednoetapový 

 

 

Predkladanie dokladov a ponuky: 

 

      Uchádzač vloží ponuku do samostatného uzavretého obalu.  

Vonkajší obal musí obsahovať nasledujúce údaje: 

obchodné meno uchádzača 

sídlo uchádzača  alebo miesto podnikania 

názov a adresa verejného obstarávateľa - PSYCHOSOCIÁLNE CENTRUM,  

      Jegorovovo námestie 5, 040 22 Košice 

označenie:  „SÚŤAŽ“, heslo: „Osobné motorové vozidlo –  NEOTVÁRAŤ“ 

Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. 

Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme a to písacím strojom, tlačiarňou počítača, 

perom s nezmazateľným atramentom. 

Doklady a dokumenty tvoriace náležitosti ponuky požadované v týchto súťažných 

podkladoch môžu byť v  ponuke predložené ako kópie týchto dokladov alebo 

dokumentov.    

Ponuky je potrebné doručiť  v lehote na predkladanie ponúk poštovou zásielkou alebo 

osobne na  adresu: Jegorovovo námestie 5, 040 22 Košice 

 

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 25.06.2014  o  11.oo hod. SEČ. 

Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk  bude vrátená uchádzačovi         

 neotvorená.     

V  prípade, že   uchádzač  predloží  ponuku   prostredníctvom  poštovej  zásielky, je 

rozhodujúci termín doručenia verejnému obstarávateľovi.  

 

Podmienky účasti sú nasledovné: 

- V ponuke je potrebné predložiť: 

 doklad o oprávnení dodávať tovar ( živnostenské oprávnenie alebo výpis 

z obchodného registra) alebo potvrdenie príslušného orgánu, v ktorom musí byť 

zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na dodanie požadovaného 

predmetu zákazky  



 
 

 

 čestné vyhlásenie ku dňu predloženia ponuky, že on ani jeho štatutárny orgán, ani člen 

štatutárneho orgánu nebol právoplatne odsúdený za trestný čin poškodzovania 

finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej 

činnosti, nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne 

odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním, nebol naňho 

vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné 

konanie pre nedostatok majetku, alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku. 

 

Uchádzač musí predložiť: 

- opisy, fotografie a technické špecifikácie tovaru, ktorý je predmetom dodávky v takom 

rozsahu, aby verejný obstarávateľ mohol posúdiť ponúkaný tovar s požadovanými 

parametrami 

- doklad preukazujúci, že uchádzač je autorizovaným predajcom ponúkaného typu 

vozidiel  

- doklad preukazujúci, že pre ponúkaný typ vozidiel je v meste Košice poskytovaný 

autorizovaný  servis 

 

Kritéria na vyhodnotenie ponúk sú: Cena                                                                             

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena – cena za poskytnutie tovaru podľa 

technickej špecifikácie v € s DPH. 

Spôsob určenia ceny: 

a) Uchádzač vo svojej ponuke navrhne maximálnu cenu s DPH za predmet zákazky 

podľa technickej špecifikácie 

b) Uchádzačom navrhnutá cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s plnením zákazky. 
 

 

Prijatie ponuky: 

a) V prípade zmluvy: 

Úspešný uchádzač bude vyzvaný na predloženie návrhu zmluvy, ktorá musí byť v súlade 

s oznámením o zadávaní zákazky a s jeho ponukou. Ak návrh zmluvy úspešného 

uchádzača nebude v súlade s oznámením o zadávaní zákazky alebo jeho ponukou alebo 

bude mať neprijateľné podmienky, verejný obstarávateľ  vyzve uchádzača na odstránenie 

nedostatkov. Ak úspešný uchádzač neodstráni nedostatky v stanovenom čase, bude to 

považované za odstúpenie od jeho ponuky. V takom prípade bude vyzvaný na predloženie 

návrhu zmluvy ďalší uchádzač s ďalšou najlepšou ponukou obdobným postupom. 

 

b) V prípade objednávky: 

U úspešného uchádzača bude uplatnená objednávka.  

 

Verejný obstarávateľ môže pred podpisom zmluvy alebo uplatnenia objednávky požiadať 

úspešného uchádzača o predloženie originálu alebo overenej kópie oprávnenia na dodanie 

tovaru,
 
prípadne  ďalších požadovaných dokladov podľa oznámenia, ak boli predložené 

iba skenované kópie v elektronickej podobe bez zaručeného elektronického podpisu. 



 
 

 

6. Ďalšie informácie: 

Cena automobilu uvedená úspešným uchádzačom bude cena maximálna. Obstarávateľ 

vyhodnotí a porovná len tie ponuky, ktoré spĺňajú podmienky účasti a požiadavky ním 

stanovené. Neúspešným uchádzačom, nevzniká žiadny nárok na úhradu nákladov, ktoré 

mu vznikli s prípravou a doručením ponuky. 

 

 

 

 

 

 

PhDr.Miroslava Heráková 

Riaditeľka PSC 

 

V Košiciach dňa: 18.06.2014 


