
 

 

 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY Č. 3944/2020 

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 „zákon o verejnom obstarávaní“): 

 
 „Osobné motorové vozidlo  na  prepravu  osôb“ 
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Kancelária verejného ochrancu práv, Grösslingová 35, 811 09 Bratislava 

IČO: 36064041  
kontaktná osoba : Mgr. Zuzana Vojteková 02/ 32 36 37 67,  
kontaktný email : ponuka@vop.gov.sk  
 

2. Spoločný slovník obstarávania (CPV):  
Hlavný slovník:  
34100000-8 - Motorové vozidlá;  
34110000-1 - Osobné automobily 

 
3. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:  

uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky 

 
4. Lehota a miesto dodania predmetu zákazky: 

Predpokladaná lehota pre dodanie tovaru: 

1. do 10 pracovných  dní  od nadobudnutia účinnosti zmluvy, najneskôr do 15.12.2020 
Miesto dodania - sídlo verejného obstarávateľa Grӧsslingová 35, 811 09 Bratislava 

 
2. Predpokladaná hodnota zákazky: 

35 000 EUR bez DPH 
 

3. Opis predmetu zákazky : 
1. Predmetom zákazky je nákup osobného motorového vozidla v počte 1 ks s adekvátnymi 

technickými parametrami a doplnkami, ktoré sú bližšie určené v prílohe č. 1 tejto výzvy, 
2. Predmetom kúpy musí byť tovar v prvotriednej kvalite a v bezchybnom vyhotovení, 

vyrobený v r.2020 a spĺňajúci v čase dodávky všetky zákonné a technické podmienky pre 
premávku na pozemných komunikáciách v Slovenskej republike, vrátane podmienok 
stanovených zákonom č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Verejný obstarávateľ požaduje 
dodanie nového, skladového alebo predvádzacieho vozidla. Za účelom splnenia 

požiadaviek na predmet zákazky v prípade predvádzacieho vozidla sa vyžaduje rok výroby 
nie starší ako 2020 a max. najazdených kilometrov na tachometri 7000 km. 

3. Súčasťou dodania predmetu zákazky bude aj: 
1. 2 kľúče s diaľkovým ovládaním, 
2. osvedčenie o evidencii a technickom osvedčení vozidla v slovenskom jazyku vydané 

podľa § 39 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva 

dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 133/2018 Z. z. ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o dokladoch vozidla, osvedčenie o zhode vozidla COC (certificate of 
conformity), 

3. návod na obsluhu a údržbu motorového vozidla v slovenskom jazyku, 
4. servisná knižka v slovenskom jazyku, 

4. Verejný obstarávateľ požaduje záručnú dobu na vozidlo v trvaní 5 rokov, 

5. Záručnú dobu na karosériu vozidla proti prehrdzaveniu v dĺžke 10 rokov.  
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6. Lehota a  miesto predkladania ponúk: 

Ponuky sa predkladajú do 25. novembra 2020 do 12:00 hod pričom rozhodujúci je čas 
doručenia obstarávateľovi e-mailom na adresu  uvedenú v odseku č. 1 tejto výzvy.   

 
7. Obsah ponuky: 

Ponuka predložená uchádzačom má obsahovať: 
 Návrh uchádzača na plnenie kritérií (príloha č.2), doklady, ktorými uchádzač preukazuje 
splnenie podmienok účasti a vlastný návrh plnenia – špecifikácia osobného motorového vozidla 

(min. s určením značky, modelu, rok výroby a technické parametre vozidla).  
 

8. Podmienky účasti - verejný obstarávateľ požaduje predložiť:  
Podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní predložením fotokópie dokladu 
(scan) podľa § 32 ods.2 písm. e), t. j. doklad o oprávnení dodávať tovary vo vzťahu k predmetu 

zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku, vyššie uvedený doklad možno nahradiť 
zápisom v Zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona o  verejnom obstarávaní. 
V prípade, ak je uchádzač zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov, nemusí predkladať 

doklad o oprávnení dodávať tovary vo vzťahu k predmetu zákazky. 
Dod§vateľ musí byť autorizovaný ́predajca vozidiel tej značky, ktorú uvádza vo svojej ponuke 
 

9. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: 
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za predmet zákazky v EUR s DPH. 
Dodávateľ nebude účtovať žiadne sumy, poplatky a provízie iné ako uvedené v zmluve. 

V kúpnej cene bude zahrnutá kompletná dodávka predmetu zákazky vrátane všetkých 
súvisiacich služieb a prác (doprava, odskúšanie, odovzdanie dokladov na riadne užívanie)  
 

10. Doplňujúce informácie: 
O výsledku vyhodnotenia ponúk bude verejný obstarávateľ uchádzačov informovať 
elektronicky. S úspešným uchádzačom bude podpísaná zmluva.  
Odovzdanie a prevzatie tovaru sa uskutoční podpísaním a prevzatím dodacieho listu 

oprávnenými osobami obidvoch strán. 
Faktúra musí spĺňať náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z.  o dani z 

pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní odo 
dňa jej doručenia. Fakturácia bude v slovenskom jazyku. Prílohou faktúry bude protokol 

o odovzdaní motorového vozidla potvrdeného oboma zmluvnými stranami. Verejný 
obstarávateľ neposkytuje zálohu na platbu. 

 

11. Typ zmluvy: 
Výsledkom verejného obstarávania bude uzatvorenie kúpnej zmluvy.  

 

 

 
V Bratislave 18. novembra 2020 
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Príloha č. 1 Výzvy na predloženie ponuky č. 3944/2020 

Technická špecifikácia predmetu zákazky 
 
    Motorové vozidlo strednej triedy  (Segment D)   kategórie M1  (1 ks)  

 
1. Motor, prevodovka 

Minimálny  výkon    min.100 kW  (136 PS koní) 
Exhalačná norma    EU 6   
Palivo      benzín / plug-in hybrid 

Zdvihový  objem motora   999  cm3 do 1500 cm3                      
Prevodovka                                                 automatická 
 

2. Prevádzkové vlastnosti 

Spotreba  paliva: kombinovaná  do  7,5 l/100km 
CO emisie                             max.180 g/km 
Objem  batožinového priestoru min. 400 l 
 

Záručná  lehota : 5 ročná záručná lehota na auto, 10 ročná záručná lehota na karosériu 
Platný technický preukaz,  návod  na  obsluhu, 2 kľúče. 
2 sady pneumatík na kolesách (zimné aj letné).  
 

3. Výbava min. v nasledovnom rozsahu 
1. karoséria 5 miestna, sedan 

2. klimatizácia, 
3. antiblokovací  brzdový systém (ABS), 
4. stabilizačný systém (systém aktívneho riadenia stability (ASC) 

5. systém elektronického riadenia trakcie (TCL) 

6. núdzový brzdový asistent (EBA) 
7. systém signalizácie núdzového brzdenia (ESC) 
8. bezpečnostný systém prednostného brzdenia (BOS)  

9. elektronický systém rozdelenia brzdného účinku (EBD)  
10. tempomat 

11. bezpečnostné pásy predných aj zadných sedadiel  a signalizácia  nezapnutých  pásov 
12. minimálne 4 x airbag 

13. centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním 
14. hlavové opierky vpredu aj vzadu  
15. mechanické výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča 
16. predné hmlové svetlomety 
17. elektricky nastaviteľné a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá 

18. parkovacia kamera 
19. parkovacie senzory vpredu a vzadu 

20. palubný počítač 
 
4. doplnková min. výbava: 

1. navigačný systém 
2. komfortné telefonovanie s Bluetooth 

3. zadné sedadlá vyhrievané 
4. sada koberčekov a/alebo gumených rohoží 
5. povinná výbava (autolekárnička, reflexný odev, výstražný trojuholník) 

 
5. Farba:  bez preferencie   
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Príloha č. 2 Výzvy na predloženie ponuky č. 3944/2020 

 

Návrh uchádzača na plnenie kritérií 

Názov uchádzača :  

Adresa uchádzača :  

IČO :  DIČ :  IČ DPH :  

Zapísaný v  

ťtatutárni zástupcovia podľa dokladu o oprávnení podnikať:  

Tel:  Fax :  

e-mail :  www :  

Bankové spojenie :  

Č. účtu :  

Návrh na plnenie kritéria  

Cena za predmet zákazky (v EUR bez DPH):    

DPH (v prípade neplatcu DPH je potrebné uviesť túto skutočnosť): 

Cena za predmet zákazky (v EUR s DPH): 

 
Uchádzač svojím podpisom zároveň čestne vyhlasuje, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 

potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo 
obvyklého pobytu a že neexistuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (t.j. nie je v 

konflikte záujmov podľa § 23, ktorý nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami) 
 

 

 
 
V ……………….…….. dňa .............................                                  ................................................... 

     uviesť miesto a dátum podpisu                                                   vypísať meno, priezvisko a funkciu      
                                                                                                             oprávnenej osoby uchádzača 
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