
OBEC MOSTOVÁ 
925 07  Mostová  č. 120 

e-mail: mostova@mostova-kurt.sk 
_________________________________________________ 

 
 

Výzva na predloženie ponuky 
(Prieskum trhu) 

 

Zákazka s nízkou hodnotou 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. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov:   Obec Mostová     
Sídlo:   Obecný úrad, Mostová č. 120      
IČO:    00306096 
DIČ:    2021197244   
Štatutárny zástupca:  JUDr. Tibor Rózsár – starosta obce    
Kontaktná osoba:  JUDr. Tibor Rózsár  
Telefón:   0908 971 002 
e-mail:   mostova@mostova-kurt.sk   
Web:    www.mostova-kurt.sk   
 (ďalej len „verejný obstarávateľ“) 
 

2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona:  
Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní. 

3. Názov zákazky:  
Úžitkové motorové vozidlo 

 

4. Druh zákazky: Tovar 
 

5. Spoločný slovník obstarávania: 34144700-5 
 

6. Opis zákazky:  
 

Predmetom zákazky je dodávka nového úžitkového motorového vozidla od výrobcu. 
 

Technická špecifikácia predmetu zákazky: 
Rok výroby vozidla 2019 
 

Motor   
Naftový 
min. výkon 55 kW 
zdvihový objem valcov max. 2000 cm3 

priemerná spotreba max. 5,0 l/100 km 
emisia CO2 max. 115 g/km 
emisný štandard Euro 6 
 

Prevodovka 
manuálna 
5 stupňová 
 

Karoséria 
Kombi 
5 miest na sedenie 
Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča 
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Posuvné dvere vpravo 
Asymetrické krídlové zadné dvere presklené 
Centrálne zamykanie 
Farba: hnedá metalíza 
Ťažné zariadenie odnímateľné 
 

Brzdy a kolesá: 
Kotúčové brzdy vpredu aj vzadu 
Oceľové disky 
Plnohodnotné rezervné koleso 
Zdvihák 
 

Bezpečnosť a asistenčné systémy: 
min. 6 x Airbag - predné, bočné a hlavové vodiča a spolujazdca 
ABS, ASR, MSR, EDL, ESP, multikolízna brzda 
Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant 
Tempomat s obmedzovačom rýchlosti 
Posilňovač riadenia s premenlivým účinkom  
Asistent rozjazdu do kopca 
Imobilizér 
Kontrola zmeny tlaku v pneumatikách 
Manuálna klimatizácia s elektronickou reguláciou 
Systém rozpoznania únavy 
 

Rádio navigácia: 
4 reproduktory  
farebný min. 6" TFT dotykový displej s pohybovým senzorom  
Aux a USB slot  
2x SD slot 
CD/Mp3 prehrávanie  
2 tunery pre príjem signálu  
Bluetooth 
  

V prípade že technické požiadavky sa odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné 
označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ prijme aj ponuku 
s ekvivalentným riešením. 
 

7. Predpokladaná hodnota zákazky: do 15 000,00 Eur bez DPH 
 

8. Miesto dodania tovaru: 
Obecný úrad Mostová 
 

9. NUTS kód: SK021 
 

10. Rozdelenie predmetu obstarávania na časti:  
Požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky. 
 

11. Možnosť predloženia variantných riešení:  
Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému riešeniu. 
Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie brané do 
úvahy. 
 

12. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania:  
Predmet zákazky bude spolufinancovaný z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa. 
Úhrada zákazky bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku.  
 



13. Lehota dodania:  
Do 10 týždňov od záväznej objednávky 

 

14. Ponuková cena  
Ponuka má obsahovať individuálnu kalkuláciu predmetu zákazky. Cena za zákazku musí byť 
stanovená podľa zákona 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 Národnej rady Slovenskej republiky č.18/1996 
Z. z. o cenách. Navrhovaná zmluvná cena musí byť maximálna a nezmeniteľná musí obsahovať 
všetky náklady potrebné na realizáciu zákazky, vrátane nákladov na dodávku premetu zákazky 
na miesto určenia. 
 

15. Podmienky účasti: 
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť uchádzač, ktorý: 
15.1 je oprávnený dodávať tovar - § 32 ods. 1 písm. e) zákona 

Doklad nie je potrebné predložiť. Verejný obstarávateľ použije údaje na zistenie splnenia 
podmienky účasti z informačných systémov verejnej správy. 

 

15.2 nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím 
- § 32 ods. 1 písm. f) zákona 
V prípade, že uchádzač je zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov vedené Úradom pre 
verejné obstarávanie, čestné vyhlásenie podľa § 32 ods. 2 písm. f) zákona nie je potrebné predložiť 
 

15.3 nesmie u neho existovať dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona (existencia 
konfliktu záujmov) 

 

Ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti, 
verejný obstarávateľ požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov. 
Ak uchádzač nesplní požiadavku podľa tohto bodu výzvy na predkladanie ponúk, ani po výzve 
na vysvetlenie alebo doplnenie chýbajúcich dokladov, bude z verejného obstarávania vylúčený.  

 

16. Pokyny k predloženiu ponuky: 
Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 
Minimálny obsah ponuky: 
• Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti podľa bodu 

15. 
• Individuálna cenová kalkulácia predmetu zákazky s uvedeným typom a výrobcom 

ponúkaného tovaru, z ktorej sú jednoznačne identifikovateľné požadované technické 
parametre uvedené v bode 5 tejto výzvy. 

• Súhlas so spracovaním osobných údajov (GDPR)  
 

17. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:  
Najnižšia celková cena uvedená v EUR vrátane DPH. Súčasťou ponukovej ceny za dodávku 
tovaru poskytnutie služby musia byť všetky náklady, ktoré vzniknú uchádzačovi pri plnení 
predmetu zmluvy. V prípade, že uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie verejnému 
obstarávateľovi túto skutočnosť. 
 

18. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: 08.03.2019 do 10:00 hod 
 

19. Miesto na predloženie ponúk:  
Ponuku požadujeme predložiť osobne, poštou, kuriérom na adresu: 
Obecný úrad, 925 07 Mostová č. 120, 
alebo formou elektronickej pošty na adresu: laci@buslaci.sk 
V prípade predloženia ponuky elektronickou poštou celý požadovaný obsah ponuky musí byť 
naskenovaný (najlepšie vo formáte .pdf) a zaslaný na uvedenú adresu ako príloha elektronickej 
pošty. 
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20. Výsledok verejného obstarávania (typ zmluvy, trvanie zmluvy): 
Uzatvorenie zmluvy o dodaní tovarov podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Návrh zmluvy predloží len úspešný 
uchádzač. 

 

21. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 
Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení 
ponúk všetkým uchádzačom. Verejný obstarávateľ bude úspešného uchádzača kontaktovať 
prostredníctvom elektronickej pošty ihneď po vyhodnotení.  
Predpokladaná hodnota zákazky uvedená v tejto výzve je maximálna. Verejný obstarávateľ 
si vyhradzuje právo nepodpísať zmluvu, ak ponuka úspešného uchádzača bude vyššia ako 
predpokladaná hodnota zákazky. 
Ak ponuku predkladá skupina uchádzačov, splnenie podmienok osobného postavenia (body 
16.1, 16.2, 16.3) preukazuje každý člen skupiny samostatne. 
Ponuka predložená/doručená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 19 
nebude ďalej zaradená do hodnotiaceho procesu. 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky. Verejný 
obstarávateľ následne zašle uchádzačom informáciu o odmietnutí ponuky spolu s 
odôvodnením. 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže. 
Uchádzač nemá právo si uplatniť u verejného obstarávateľa akékoľvek náklady, ktoré mu 
vznikli v súvislosti so zrušením súťaže, zmenou podmienok súťaže alebo akýmkoľvek 
rozhodnutím verejného obstarávateľa. 
Podľa § 170 ods. 8 zákona námietky nie je možné podať pri postupe podľa § 117 zákona. 
 
DÔVERNOSŤ A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 
Verejný obstarávateľ počas priebehu tohto prieskumu trhu nebude poskytovať alebo 
zverejňovať informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám 
až do vyhodnotenia ponúk.  
Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak 
použité bez predchádzajúceho súhlasu uchádzača.  
Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté uchádzačom budú 
spracovávané a chránené podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 
        

           
 

 

 

Príloha č. 1 

----------------------------------- 
JUDr. Tibor Rózsár  

starosta obce 
 

Mostová,  01.03.2019 


