
 

 

 

 

Obstarávateľ:  Mestská časť Košice – Sever 

   Festivalové námestie 2, 040 01  Košice  

   IČO: 00690929 

 

 

Číslo spisu.: 2020/005470/01630 

 

 

 

Zákazka s postupom zadávania 

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

VÝZVA NA ÚČASŤ 

VO VÝBEROVOM KONANÍ 

 

PREDMET OBSTARÁVANIA: Výzva na cenovú ponuku 

„Dodanie úžitkového motorového vozidla“ 

(tovar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Košiciach, dňa 13.11.2020 

          podpísané 

Ing. František Ténai, MBA 

       starosta 



 

1 IDENTIFIKÁCIA OBSTARÁVATEĽA 

Obstarávateľ: Mestská časť Košice Sever 

Festivalové námestie 2, 040 01 Košice 

IČO: 00690929 

Štatutárny zástupca: Ing. František Ténai, MBA, starosta 

Kancelária starostu: tel. 055/63 247 67 

 

2 POZVÁNKA 

Dovoľujeme si Vás pozvať na účasť vo výberovom konaní:  

Výzva na ponuku – „Dodanie úžitkového motorového vozidla“  

Výberové konanie sa uskutoční formou otvorenia zaslaných dokladov e-mailov na adresu webového 

sídla verejného obstarávateľa Mestskej časti Košice- Sever: info@kosicesever.sk 

Akceptovať budeme ponuky doručené do 24.11.2016 do 10:00 hodiny 

 

3 OPIS  PREDMETU  ZÁKAZKY 

Predmetom tejto zákazky je nákup úžitkového motorového vozidla. 

Zákazka sa nedelí na časti. 

 

4 Špecifikácia predmetu zákazky 

 

Nové, nepoužívané úžitkové motorové vozidlo, najazdených ma do 100 km, vyrobené/dátum prvej 

evidencie v roku 2020. Minimálne 5 ročný grátis servis, 150 000km - zahŕňa originálne diely i prácu. 
Predĺžená záruka min. 5 a viac do 150 000km. 

 
Bližšia špecifikácia: 

• motor konštrukcia: 1.4 / 1.5 Benzín  

• objem motora: od 1395 ccm do 1499ccm 

• výkon motora: minimálny 96kW/131k 

• krútiaci moment: od 220 Nm 

• druh paliva: benzín 

• emisný štandard: Euro 6 

• prevodovka: automatická 7 stupňová 

• počet dverí: 5, bočné posuvné vľavo i vpravo, 5. dvere vyklápacie 

• počet miest na sedenie: 7 

• rozmery: (od/do v mm) dĺžka 4500/4510, šírka 1790/1800, výška do 1860 

• pohotovostná hmotnosť do 1450 kg 

• celková prípustná hmotnosť od 2200 do 2250 kg 

• objem nádrže: minimálne 55 litrov 

• 16“ podvozok 

• plnohodnotné rezervné koleso, zdvihák a náradie na výmenu kolesa 

• šírka nákladného priestoru min./max. (mm) 1120/1136 

• výška nákladného priestoru: výška nákladu min./max. (mm) 1200/1230 

 
Bezpečnostná výbava:  

ABS, ESP, MSR – elektronická regulácia krútiaceho momentu, EDL – elektronická uzávierka 

diferenciálu, Brzdový asistent, Asistent rozjazdu do kopca,  Multikolízna brzda, Elektronický 
posilňovač riadenia s premenlivým účinkom, Kontrola tlaku v pneumatikách. Systém rozpoznania 

únavy vodiča, 8x airbag, Trojbodové bezpečnostné pásy v 2. a 3. rade sedadiel. Signalizácia 
nezapnutého bezpečnostného pásu vodiča a spolujazdca. Vonkajšie spätné zrkadlá vľavo asférické, 

vpravo konvexné, vnútorné spätné zrkadlo automaticky stmievateľné. Imobilizér, štart/stop systém. 

Kotúčové brzdy na všetkých kolesách, ACC – adaptívny tempomat s obmedzovačom rýchlosti.. 
Halogénové svetlomety. Svetelný a dažďový senzor. Svetlá do hmly, predné s prisvecovaním do 

zákrut. Tretie brzdové svetlo. Vyhrievané dýzy ostrekovačov. 16“ zliatinové disky, pneumatiky 
s nízkym valivým odporom. Ochranný kryt podvozka motora a prevodovky. Cúvacia kamera. 
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Doplnková výbava:  
Stmievané zadné okná. čelné sklo elektricky vyhrievané. Strešné lišty. Nárazníky vo farbe karosérie. 

Bočné ochranné lišty lakované. Centrálne zamykanie na diaľkové ovládanie (2x kľúč), alarm.  

Sedadlo vodiča výškovo nastaviteľné. Sedadlo spolujazdca sklopné pružinovým mechanizmom. 
Vyhrievané predné sedadlá. Multifunkčný kožený volant. Volant výškovo a pozdĺžne nastaviteľný. 

Rádio - CD/MP3 prehrávač, od 6" do 7“ dotykový farebný TFT displej, Bluetooth, SD, AUX, USB, 6 
reproduktorov. Kožený volant, radiaca páka a ručná brzda v koži. Digitálna klimatizácia. Výklopné 

stolíky pre 2. rad sedadiel. Stredová konzola s nastaviteľná výškovo a pozdĺžne. Kryt batožinového 
priestoru vyberateľný. Slnečná clona vľavo i vpravo. Uzamykateľná priehradka pred spolujazdcom. 

12V zásuvka a odkladacia priehradka na stredovej konzole. Osvetlenie v kabíne - 2 svetlá samostatne 

ovládateľné. 
 

4 PREDPOKLADANÁ  HODNOTA  ZÁKAZKY 

Predpokladaná hodnota zákazky bude určená týmto prieskumom trhu a zároveň aj na výber 

úspešného uchádzača. 

Verejný obstarávateľ disponuje s maximálnou výškou zdrojov 30 000,- EUR s DPH v rámci rozpočtu. 

 

5 KRITÉRIA  

Spôsob celkového vyhodnotenia výberu podľa dodávateľa: 

Finančné kritérium 85%, termín dodania 15% 

Kritériom pre hodnotenie po splnení podmienok obstarávania je najnižšia cenová ponuka pri dodržaní 

podmienok verejnej súťaže a musí byť uvedená v eurách. 

 

6 MIESTO  DODANIA A OBHLIADKA 

Obhliadka predmetu zákazky nie je potrebná vzhľadom na jeho charakter.  

Verejný obstarávateľ môže prevziať predmet zákazky osobne na území Slovenskej republiky. 

Bližšie informácie ohľadom prieskumu trhu je možné získať priamo u zamestnanca verejného  

obstarávateľa: Jaroslav Karola  e-mail: jaroslav.karola@kosicessever.sk  

 

7 TERMÍN DODANIA TOVARU     

Termín odovzdania tovaru pri podpise zmluvy 

Vystavenie faktúry pri prevzatí tovaru so splatnosťou 14 dní 

 

8 CENY UVÁDZANÉ V PONUKE 

Ponuka na predmet zákazky musí obsahovať:  

Ponúkaná cena v EUR bez DPH a s DPH V prípade ak uchádzač nie je platcom DPH uvedie cenu 

celkom. Cena zahŕňa všetky náklady súvisiace s predmetom zákazky, v zmysle platných právnych 

predpisov SR.  

Cenové dodatky k zmluve sú neprípustné. 

 

9 PLATNOSŤ PONUKY 

Doba platnosti ponuky do 31.12.2020 

 

10 PLATOBNÉ PODMIENKY 

V zmysle zmluvy. 

 

11 FORMA VÝBERU DODÁVATEĽA 

Jednokolový tender: 

Predloženie dokladov, dokumentov e-mailom (fotokópií požadovaných dokladov, dokumentov, príloh). 

 

 



 

12 FORMA PONUKY 

Predložené doklady a dokumenty musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. 

 

13 AKCEPTÁCIA  PODMIENOK 

Uchádzač predložením ponuky – zaslaním dokladov a dokumentov plne akceptuje vyššie uvedené 

podmienky tohto výberu dodávateľa. 

 

14 PODMIENKY  VEREJNEJ  SÚŤAŽE, POŽADOVANÉ DOKLADY  A  DOKUMENTY 

Osobné postavenie  

- uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm e) 

a f) zákona o verejnom obstarávaní, (Príloha č. 1 Čestné vyhlásenie o zákaze účasti vo verejnom 

obstarávaní), 

- Čestné vyhlásenie - Príloha č. 2, (Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, u ktorého 

existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní), verejný 

obstarávateľ si splnenie uvedených podmienok overí na portáli oversi.gov.sk alebo v zozname 

hospodárskych subjektov vedeným Úradom pre verejné obstarávanie a v Registri osôb so zákazom 

vedeným Úradom pre verejné obstarávanie. 

Finančné postavenie  

- neuplatňuje sa. 

Technická a odborná spôsobilosť 

- neuplatňuje sa 

 

15 MIESTO, LEHOTA A SPÔSOB PREDKLADANIA PONUKY 

Ponuku je potrebné doručiť elektronicky na e-mailovú adresu: info@kosicesever.sk  

• Predmet e-mailu: „Úžitkové motorové vozidlo“.  

• Lehota na predkladanie ponúk je do: 23.11.2020 do 10.00 hod., pričom rozhodujúci je čas doručenia 

ponuky verejnému obstarávateľovi.  

• Ponuky doručené po tomto termíne sa nebudú brať do úvahy a budú vrátené.  

 

16 OBSAH  PONUKY 

Ponuka na predmet zákazky musí obsahovať:  

a) Návrh plnenia predmetu zákazky  

Uchádzač predloží návrh plnenia predmetu zákazky vrátane jeho špecifikácie.  

b) Identifikačné údaje uchádzača  

c) Cenová ponuka 

Cenová ponuka bude obsahovať cenu za predmet zákazky vrátane všetkých súvisiacich 

nákladov, obstarania všetkých legislatívno-technických testov a povolení predmetného 

vozidla v zmysle platnej legislatívy SR (ako napr. homologizácia). Vzor cenovej ponuky tvorí 

prílohu č. 3 tejto výzvy.  

d) Návrh zmluvy  

Uchádzač predloží návrh zmluvy.  

e) Čestné vyhlásenie, že ponuka spĺňa všetky podmienky stanovené verejným obstarávateľom 

a neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré by boli v rozpore s výzvou na 

predloženie ponuky. Vzor čestného vyhlásenia tvorí prílohu č. 1 a prílohu č. 2 tejto výzvy.  

 

Všetky predložené doklady budú podpísané štatutárom firmy resp. splnomocnenou 

osobou. Ak bude doklady podpisovať splnomocnená osoba súčasťou ponuky bude 

splnomocnenie na tieto úkony. 

 

 



 

17 OZNÁMENIE O ÚSPEŠNOSTI PONÚK 

Záujemcovia, ktorí predložia svoju ponuku, budú o výsledku vyhodnotenia ponúk informovaní emailom 

do webového sídla uchádzača. 

 

18 NEZÁVÄZNOSŤ VÝZVY NA PREDKLADANIE PONÚK 

Táto výzva, vrátane jej príloh, nezaväzuje MČ Košice - Sever k uzavretiu obchodného vzťahu so 

žiadnym zo zúčastnených dodávateľov na základe tejto výzvy na predloženie ponuky pre zákazku s 

nízkou hodnotou. 

Na základe tejto výzvy a vyhodnotenia ponúk nevzniká MČ Košice - Sever povinnosť uzavrieť rámcovú 

zmluvu na dodávku komodity so žiadnym z oslovených dodávateľov. 

Predložením ponuky dodávateľ súhlasí s tým, že MČ Košice - Sever má v priebehu výberu dodávateľa 

právo žiadať o vysvetlenie ním predloženej ponuky, resp. žiadať doplňujúce údaje. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo, že v prípade ak nebude možné uzavrieť zmluvu s 

uchádzačom, ktorého ponuka bola vyhodnotená ako najlepšia, uzavrieť zmluvu o dielo s uchádzačom, 

ktorý bol vyhodnotený ako druhý v poradí atď... 

Pri vyhodnocovaní ponúk verejný obstarávateľ skontroluje oprávnenie uchádzača, podnikať v rámci 

predmetu zákazky z verejne dostupných portálov (napr. obchodný register, živnostenský register). 

Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením cenovej ponuky sú bez finančného nároku voči 

verejnému obstarávateľovi. 

Verejný obstarávateľ po vyhodnotení predmetu zákazky oboznámi uchádzačov s výsledkom vo vzťahu 

k nim predloženej ponuke prostredníctvom elektronickej správy na ich e-mailové adresy.  

• Informácia o výzve na predloženie ponuky pre zákazku s nízkou hodnotou je zverejnená na webovej 

stránke verejného obstarávateľa dňa 13.11.2020. 

 

 

Túto výzvu schvaľuje 

 

                                                                                                                 podpísané 

Ing. František Ténai, MBA 

                 starosta 


