
Verejný obstarávateľ: Obec Devičie, 962 65  Devičie č. 161, IČO: 00649384

   

Výzva na súťaž

Na výber dodávateľa a zároveň slúži aj na určenie
predpokladanej hodnoty zákazky

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“) 

1. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ PODĽA § 7 ODS. 1 PÍSM. B ZÁKONA

Názov: Obec Devičie

Sídlo: Obecný Devičie, 962 65 Devičie č. 161

IČO: 000649384

Štatutárny orgán: Mgr. Ján Baláž – starosta obce

2. KONTAKTNÁ OSOBA ZODPOVEDNÁ ZA ZÁKAZKU

Názov: VEROBS, s.r.o.

Sídlo: Muškátová ulica 33, 97401 Banská Bystrica

IČO:  46959998

Kontaktná osoba: Mária Ivaničová

Tel./mob. kontakt: +421 904 576327

E-mailová adresa: otazky.vo@gmail.com

3. NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY A DRUH ZÁKAZKY

Názov predmetu zákazky: Osobné motorové vozidlo
Druh zákazky: tovar

4. PODROBNÝ OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 
Predmetom zákazky je kúpa nového osobného motorového vozidla – 1 kus. Bližšia 
špecifikácia je:

Palivo: benzín
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Objem motora: min. 1365 cm3

Výkon motora: min. 70 kW

Objem nádrže: min. 50

Prevodovka: 6

Pohon: predný

Farba: metalická (sivá)

Počet dverí: 5

Miest na sedenie: 5 

Norma emisií: min. EURO6d temp.

 

Minimálne požiadavky na predmet zákazky:

Bezpečnosť 

 Bezpečnosť Airbag vodiča a spolujazdca (s možnosťou deaktivácie)

 Bezpečnosť Predné bočné a hlavové airbagy

 Bezpečnosť Predné a zadné kotúčové brzdy

 Bezpečnosť
Protiblokovací systém ABS + Elekt. stabilizačný systém ESC + 
Asistent pre rozjazd do kopca HAC

 Bezpečnosť ISOFIX uchytenie detskej sedačky

    

 Bezpečnosť Systém sledovania pozornosti vodiča DAA
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 Bezpečnosť Automatický asistent diaľkových svetiel HBA

 Bezpečnosť Výškovo nastaviteľné opierky hlavy vpredu a vzadu

 Bezpečnosť Systém udržiavania v jazdnom pruhu 

 Bezpečnosť
Asistent na predchádzanie čelným zrážkam a systém autonómneho 
núdzového brzdenia

 Bezpečnosť Snímanie tlaku v pneumatikách TPMS

 

 Bezpečnosť Manuálny asistent obmedzenia rýchlosti MSLA

 Bezpečnosť Imobilizér v kľúči

 Bezpečnosť Bezpečnostné pásy s výškovým nastavením

Exteriér 

 Exteriér Tónované čelné sklo a sklá predných dverí

 Exteriér Zadný spoiler s integrovaným LED brzdovým svetlom

 Exteriér Vonkajšne spätné zrkadlá vo farbe karosérie

 Exteriér Elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá

    

 Exteriér Nárazníky vo farbe karosérie
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 Exteriér Vonkajšie kľučky vo farbe karosérie

 Exteriér Tónované zadné sklo a zadné bočné okná

   

   

   

 Exteriér Dojazdové rezervné koleso

 Exteriér Vyhrievané trysky ostrekovačov predného okna

 Exteriér Predpríprava na ťažné zariadenie - káblový zväzok

 Exteriér Halogénové stretávacie svetlomety

 Exteriér
Svetelný senzor (automatické prepínanie medzi dennými a stretáva-
cími svetlometmi)

 Exteriér LED denné svietenie

 
Interiér

Interiér Posilňovač riadenia s variabilným prevodovým pomerom

 Interiér Elektrické ovládanie okien vpredu a vzadu

 Interiér Vnútorné kľučky dverí v čiernej farbe

 Interiér
Stropné osvetlenie predných sedadiel s odkladacím priestorom na 
okuliare
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 Interiér Stropné osvetlenie zadných sedadiel

 Interiér Osvetlenie vonkajšieho priestoru nastupovania

 Interiér Osvetlenie batožinového priestoru

 Interiér Predná lakťová opierka s odkladacím priestorom

 Interiér Pozdĺžne a výškovo nastaviteľný volant

 Interiér Háčik na zavesenie predmetov v batožinovom priestore

 Interiér Slnečné clony čelné s integrovaným zrkadlom

 Interiér Manuálna klimatizácia

 Interiér Zobrazovanie údajov palubného počítača 

   

 Interiér Ukazovateľ nedostatku kvapaliny v ostrekovačoch

 Interiér Tempomat

 Interiér Elektrická zásuvka - vpredu

 Interiér Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča

 Interiér Delenie zadných sedadiel v pomere 60:40

 Interiér Látkové čalúnenie



Verejný obstarávateľ: Obec Devičie, 962 65  Devičie č. 161, IČO: 00649384

Multimédia 

 Multimedia Bluetooth handsfree sada

 Multimedia Klúč s diaľkovým ovládaním, podsvietenie spínacej skrinky

 Multimedia Predný držiak na poháre

 Multimedia Rádio s min. 5" LCD displejom

 Multimedia
Reproduktory v predných a zadných dverách + výškové reprodukto-
ry

 Multimedia Výstupy min.  AUX a USB

 Multimedia Ovládanie rádia na volante

 

5. NOMENKLATÚRA (CPV)

Hlavný predmet
Hlavný slovník: 34110000-1 Osobné automobily

6. NUTS KÓD

SK032 – Banskobystrický kraj

7. KOMPLEXNOSŤ PREDMETU ZÁKAZKY

Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.

8. ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV
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Predmet zákazky bude financovaný  z rozpočtu verejného obstarávateľa.

9. ZMLUVA/OBJEDNÁVKA

Výsledkom zadávania  tejto  zákazky  bude v  zmysle  zákona  o  verejnom obstarávaní  uzavretie
kúpnej zmluvy medzi verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom.

10.MIESTO A TERMÍN PLNENIA

Miesto dodania: obec Devičie

Termín dodania: do 31.07.2019 odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.

11.VARIANTNÉ RIEŠENIE

Verejný obstarávateľ neumožňuje predložiť variantné riešenie. 

12. VYSVETĽOVANIE

Poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a záujemcami sa
zo strany verejného obstarávateľa bude uskutočňovať elektronickou formou. V prípade nejasností
alebo potreby vysvetlenia údajov, uvedených vo výzve alebo v inej sprievodnej dokumentácii,
alebo  v  iných  dokumentoch  poskytnutých  verejným  obstarávateľom  v  lehote  na  predloženie
ponuky,  môže  záujemca  elektronicky  (e-mailom)  požiadať verejného  obstarávateľa  o  ich
vysvetlenie, na e-mailovú adresu kontaktnej osoby, uvedenú v bode 2 tejto výzvy. 

13.CENA A CENY UVÁDZANÉ V PONUKE
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a) navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o 
cenách v znení neskorších predpisov;
b) navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v mene EUR a vyjadrená (zaokrúhlená) s 
presnosťou na 2 desatinné miesta; 
c) ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH"), navrhovanú zmluvnú 
cenu uvedie v zložení: 
- navrhovaná zmluvná cena v EUR bez DPH, 
- sadzba DPH a výška DPH,
- navrhovaná zmluvná cena v EUR vrátane DPH; 
d) ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v EUR celkom. Na 
skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní v ponuke;
e) uchádzač uvedie navrhovanú cenu vyjadrenú v mene EUR v Prílohe č. 1 tejto výzvy cenu 
celkovú a nemennú, ktorá bude zahŕňať všetky náklady spojené s dodaním celého predmetu 
zákazky; 
f) v prípade, ak je uchádzačom zahraničná osoba, do ceny bez DPH zahrnie príslušnú DPH, platnú
v čase predloženia ponuky v krajine sídla verejného obstarávateľa, čo je v súčasnosti sadzba vo 
výške 20% DPH, ako aj všetky poplatky súvisiace s vývozom tovaru zo zahraničia a jeho 
dovozom do krajiny sídla verejného obstarávateľa, a všetky ostatné nevyhnutné náklady, spojené 
s plnením predmetu zákazky, aj keď nebudú predmetom fakturácie zahraničného uchádzača; 
g) k prepočtu cudzej meny na Euro sa použije kurz Európskej centrálnej banky platný v deň 
odoslania výzvy na súťaž. 

14.PREDKLADANIE PONUKY

a) ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené, musia byť vyhotovené v slovenskom 
jazyku alebo českom jazyku; 

b) ponuka,tiež doklady a dokumenty v nej predložené musia byť predložené v origináli alebo  v 
úradne osvedčenej kópii, pokiaľ nie je uvedené inak, a predložené ako sken dokumentov a 
dokladov prostredníctvom e-mailu na adresu kontaktnej osoby, otazky.vo@gmail.com

15.ZOZNAM DOKLADOV A OBSAH PONUKY

Uchádzač v     ponuke predloží ako sken:  

a) Vyplnenú Prílohu č. 1 Návrh na plnenie kritérií 

Úspešný uchádzač (víťaz) na písomnú výzvu verejného obstarávateľa predloží:

Za účelom dodržania ustanovenia § 117 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstaráva-
teľ požaduje, aby uchádzač spĺňal nasledovné podmienky účasti: 
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a) Osobné postavenie podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní- Uchádzač
musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zá-
kona o verejnom obstarávaní –musí byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať službu ktorá zod-
povedá predmetu zákazky. Uchádzač nemusí predkladať v ponuke doklad o oprávnení dodávať
tovar,  poskytovať službu,  ktorá zodpovedá predmetu  zákazky v súlade s  prvou vetou a  túto
skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám v príslušnom registri, v ktorom je uchádzač
zapísaný. 
b) Osobné postavenie podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní-  Uchádzač
nemá  uložený  zákaz  účasti  vo  verejnom  obstarávaní  potvrdený  konečným  rozhodnutím  v
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu –uchádzač
preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní
doloženým čestným vyhlásením. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie čestného vyhlásenia
len od úspešného uchádzača v zmysle prílohy č. 3 tejto Výzvy na predkladanie ponúk.

b) Podľa § 40 od. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní–u uchádzača nesmie existovať dô-
vod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstaráva-
teľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak konflikt záujemcov podľa §
23 zákona o verejnom obstarávaní nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami. Verejný ob-
starávateľ uvedené skúma počas procesu verejného obstarávania. 

Verejný obstarávateľ si splnenie podmienok účasti úspešného uchádzača, týkajúcich sa osobného
postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e ) a f) zákona o verejnom obstarávaní, overí sám v prísluš-
nom registri, v ktorom je uchádzač zapísaný. 
V prípade, ak je úspešný uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov vedenom Úra-
dom pre verejné obstarávanie a zo zoznamu hospodárskeho subjektu (úspešného uchádzača) je
zrejmé, že spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e)a
f) zákona o verejnom obstarávaní, bude mať verejný obstarávateľ zato, že takto zapísaný úspešný
uchádzač splnil podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní.
V prípade,  ak úspešný uchádzač nebude zapísaný v zozname hospodárskych subjektov, pod-
mienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní si verejný obstarávateľ
overí prostredníctvom informačného systému verejnej správy „OverSi.gov.sk“. 
Ak z technických dôvodov nebude možné získať údaje alebo výpis z uvedeného informačného
systému  verejnej  správy  v  rozsahu  zdrojových  registrov  bezodkladne,  verejný  obstarávateľ
požiada úspešného uchádzača o predloženie výpisu z príslušných zdrojových registrov v listinnej
podobe. Listinná podoba výpisu podľa predchádzajúcej vety nesmie byť staršia ako 30 dní. 
Zároveň v prípade, ak úspešný uchádzač nebude zapísaný v zozname hospodárskych subjektov,
vyzve verejný obstarávateľ úspešného uchádzača pred uzatvorením, aby mu v súčinnosti predlo-
žil na preukázanie splnenia podmienky ú časti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom ob-
starávaní čestné vyhlásenie o neuložení zákazu účasti vo verejnom obstarávaní.

c) Návrh Kúpnej zmluvy so špecifikáciou ponúkaného vozidla,  s určením značky, typu
vozidla   v zmysle cenovej ponuky a tejto Výzvy.

16.KRITÉRIUM NA VYHODNOTENIE PONÚK
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a) Najnižšia cena: najnižšia celková cena v EUR s DPH za celý predmet zákazky

17.LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK

Do 28.06.2019 do 10,00 hod.

18.MIESTO PREDKLADANIA PONÚK

Ponuka sa predkladá výhradne elektronicky, tzn. na e-mailovú adresu kontaktnej osoby, uvedenej 
v bode 2 tejto výzvy (t.j. na otazky.vo@gmail.com)

19.PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY

Táto výzva slúži zároveň aj na určenie predpokladanej hodnoty zákazky. Pokiaľ nebude prekročená 
predpokladaná hodnota zákazky (priemer  doručených cenových ponúk ako cena v EUR bez DPH), slúži 
táto výzva na predloženie ponuky zároveň aj na určenie výberu úspešného uchádzača – zmluvného 
partnera, dodávateľa.

20. OBHLIADKA

Nie je potrebná, neuskutočňuje sa.

21.ĎALŠIE INFORMÁCIE

Vyhodnocovanie bude neverejné. Verejný obstarávateľ oznámi výsledok z tohto verejného 
obstarávania uchádzačom písomne elektronickou formou.

22. Oznámenie výsledkov 
Každému uchádzačovi bude doručené písomné alebo elektronické oznámenie o výsledku po-
súdenia ním predloženej ponuky.  

23. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk. 

24. Uchádzač predložením ponuky súhlasí so znením obchodných podmienok návrhu
zmluvy o dielo tejto Výzvy.
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25.DÁTUM VYHOTOVENIA VÝZVY A MENO ZODPOVEDNEJ OSOBY

Dátum vyhotovenia: 25.06.2019

26. PRÍLOHY VÝZVY

Príloha č. 1: Návrh na plnenie kritérií 

Príloha č. 2 Vzor čestného vyhlásenia

Príloha č. 1: Návrh na plnenie kritérií 

PRÍLOHA Č. 1: Návrh na plnenie kritérií

PREDMET ZÁKAZKY: Osobné motorové vozidlo
VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ: Obec Devičie, 962 65  Devičie č. 161, IČO: 00649384

Obchodné meno/názov uchádzača:

Sídlo:

IČO:

Štatutárny zástupca uchádzača:

Opis predmetu
zákazky Množstvo 

Cena bez DPH
spolu 

Výška DPH 20% Cena s DPH spolu 



Verejný obstarávateľ: Obec Devičie, 962 65  Devičie č. 161, IČO: 00649384

Osobné 
motorové 
vozidlo

1 kus

Týmto čestne prehlasujeme, že nami ponúkané vozidlo spĺňa všetky požadované parametre 
verejného obstarávateľa.

Celková cena zahŕňa všetky náklady spojené s obstaraním predmetu danej zákazky v súvislosti s doda-
ním predmetu zákazky v požadovanej  kvalite a množstve, vrátane všetkých požadovaných služieb
požadovaných v rámci poskytnutia k predmetnej zákazke.

* Som platcom DPH v Slovenskej republike:

áno  nie (nehodiace sa prečiarknite)

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

            
........................................................................
podpis uchádzača alebo osoby  oprávnenej

     konať za uchádzača

Príloha č. 2 
ČESTNÉ VYHLÁSENIE

podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní

Týmto  ja  uchádzač.........................................(obchodné  meno,  sídlo  a  IČO
uchádzača)................................................... čestne vyhlasujem, že nemám uložený zákaz účas-
ti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím  v Slovenskej republike alebo v
štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

V ................................., dňa.............................

..................................................
Podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej 

konať za uchádzača


