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VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 

 

verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v 

zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky: 

 

„NÁKUP VOZIDLA SPOLOČNEJ DOPRAVY OSÔB PRE OBEC HRUŠOV“ 
 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  
Názov organizácie:                                  OBEC HRUŠOV 
Adresa organizácie:                                 Hrušov č. 5, 049 43  Hrušov 
IČO:                                                         00328308 
DIČ:    2020501428  
Štatutárny zástupca:                                Gabriel Parti, starosta obce 
Internetová adresa organizácie (URL):   https://www.obechrusov.sk/ 
 
Kontaktná osoba:                                   Ing. Mária Pokryvková 
Telefón:                                                   +421 907 395 225 

E-mail:                                                    E-mail:    maria.pokryvkova@gmail.com 
 

2. Druh obstarávateľa: verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“)  
 

3. Druh predmetu obstarávania: tovar 
 

4. Predpokladaná hodnota zákazky (PHZ): Predpokladaná hodnota zákazky bude stanovená ako priemer z 
uchádzačmi ponúknutých cien za predmet prieskumu trhu bez DPH. 
 

5. Typ  zmluvy: Kúpna zmluva (bude vyžiadaná iba od úspešného uchádzača) 
 

6. Miesto dodania predmetu zákazky: Hrušov č. 5, 049 43  Hrušov 
 

7. Predmet obstarávania: 

Názov projektu: NÁKUP VOZIDIEL SPOLOČNEJ DOPRAVY OSÔB PRE OBEC HRUŠOV  

Hlavný kód CPV:  CPV 34114400-3 Minibusy, 34114000-9 Špeciálne vozidlá 

Kód výzvy:    IROP-CLLD-Q091-512-003 

Operačný program:  Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”) 

Aktivita:   B3 Nákup vozidiel spoločnej dopravy osôb  

Fond:   Európsky fond regionálneho rozvoja  

Prioritná os:   5 – Miestny rozvoj vedený komunitou 

Špecifický cieľ:   5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a 

ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach 

 

8. Podrobný opis predmetu zákazky: Predmetom verejného obstarávania je obstaranie 9-miestneho motorového 
vozidla – minibusu. 
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Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne 

Opis: Motorové vozidlo – minibus na prepravu osôb, splňujúci platné normy a vyhlášky pre prihlásenie autobusu do 
evidencie v dobe jeho dodávky 

množstvo ks     1 

celková max. hmotnosť kg   2900   

zaťaženie strechy  kg   150   

objem nákladového priestoru m³ 4,9     

dĺžka mm 5000 5400   

šírka mm 2000 2210   

výška mm 1100 1190   

zdvihový objem motora cm³ 1490 1900   

objem nádrže - nafta l 70     

objem nádrže - AdBlue l 22,5     

spotreba kombinovaná l/100 km 6,0 7,0   

počet valcov ks     4 

max. rýchlosť  km/hod. 160     

počet miest na sedenie ks     9 

emisie CO2 g/km 150 185   

max. výkon motora kW 88 105   

max. krútiaci moment ot./min. 300/1750     

záruka mesiace 12     

  

Ostatné požiadavky: diesel spĺňajúci emisnú normu min. EURO 6 

predĺžená verzia 

prevodovka 6 st. manuálna 

12 V zásuvka v stredovej konzole, vpredu, v spodnej odkladacej 
schránke  

17˝ oceľové kolesá, s celoplošnými krytmi kolies 

2-miestna lavica spolujazdca s odkladacím priestorom 

2 kľúče 

6 upevňovacích bodov v batožinovom priestore 

7" Audiosystém Multimedia, ovládanie rádia na volante 

70 % tónovanie 

asistent rozjazdu do kopca 

atermické akustické čelné sklo 

automatické ovládanie svetlometov 

Bluetooth, USB 

bočné a hlavové airbagy, vodič a spolujazdec 

bočné ochranné lišty vo farbe karosérie 

centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním 

čítacie lampičky v 1., 2. a 3.rade 
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DAB tuner 

dažďový senzor 

delená 1/3 a 2/3 

detekcia ospalosti 

elektricky ovládané okná, predné 

elektronický stabilizačný program (ESP®Plus) 

farebný prístrojový displej 3,5 '' 

hlavové airbagy pre 2. a 3. rad 

hmlové svetlomety 

indikátor nezapnutých pásov vpredu 

inteligentný tempomat (bez funkcie brzdenia) 

klimatizácia, manuálna, vpredu 

komfortné sedadlo vodiča nastaviteľné v 6 smeroch s lakťovou a 
bedrovou opierkou 

kontrola trakcie s motorom a brzdovým účinkom (TCPlus) 

kontrolka tlaku v pneumatikách 

kryt vonkajších zrkadiel vo farbe karosérie 

LED svetlá pre denné svietenie 

nástupné úchyty v 2. a 3. rade sedadiel a na strane spolujazdca v 1. 
rade sedadiel 

odkladací priestor pred spolujazdcom, zatvorený, chladený a osvetlený 

odkladací priestor v predných dverách, aj pre 1,5 l fľaše 

ovládanie rádia na volante 

palubný počítač 

plastová podlaha pod sedákom 

pokročilý systém núdzového brzdenia (AEBS) 

posuvné dvere s pevným oknom, na strane spolujazdca, v 2. rade 
sedadiel 

predný airbag, vodič a spolujazdec, deaktivovateľný 

protiblokovací brzdový systém (ABS) s jednodotykovým ovládaním 

sada na opravu pneumatík s 12 voltovým kompresorom (bez zdviháka) 

sklopná 3-miestna lavica v 2. a 3. rade sedadiel 

so zadným stieračom a vyhrievaním 

Solar Protect® zatmavené okná v zadnej časti 

systém varovania pred vybočením z jazdného pruhu 

trojbodové bezpečnostné pásy na všetkých sedadlách 

varovanie pred čelnou kolíziou 

vonkajšie kľučky dverí vo farbe karosérie 

vonkajšie spätné zrkadlá elektricky nastaviteľné, vyhrievané a sklopné 

výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant 

zadné presklené výklopné dvere 
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zadný parkovací senzor 

automatická dvojzónová klimatizácia 

klimatizácia pre zadnú časť kabíny 

rezervné koleso  

Ďalšie požiadavky: Doprava na miesto dodania 

Na vedenie vozidla postačuje oprávnenie typu B 

Zaškolenie obsluhy 

Vozidlo musí byť prispôsobené osobám s obmedzenou možnosťou 
pohybu a to minimálne spôsobom, že súčasťou vozidla bude väčší 
úložný priestor v zadnej časti, aby sa tam zmestil "prázdny vozík" 
vozičkára  

 
Predmet zákazky je v celom rozsahu opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z 
použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov, informácií uvedených v opise predmetu zákazky  alebo  
uvedené kdekoľvek v tejto výzve, alebo v ktorejkoľvek z príloh tejto výzvy alebo v inom dokumente, ktorý tvorí 
súčasť výzvy na predkladanie cenových ponúk alebo inej komunikácie s uchádzačmi identifikuje konkrétny typ 
výrobku alebo výrobok konkrétneho výrobcu, uchádzač môže predložiť cenovú ponuku tak, že navrhne  
nahradenie  takéhoto  výrobku ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod 
podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a 
funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené technológie a 
zariadenia určené. Pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky, uchádzač môže predložiť aj ekvivalent inej 
značky v rovnakej alebo vyššej kvalite. 
 

9. Obhliadka predmetu zákazky:  obhliadka nie je potrebná 
 

10. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: neumožňuje sa 
 

11. Variantné riešenie: neumožňuje sa 
 

12. Lehota na dodanie predmetu zákazky:  do 6 mesiacov od účinnosti zmluvy (obec nesmie začať realizáciu 
projektu pred podpisom zmluvy  o poskytnutí príspevku /NFP) 

 

13. Lehota na predloženie ponuky uplynie: 15.10.2021 do 14.00 hod. 
 

14. Spôsob a miesto predloženia ponuky:  
a) poštou, kuriérom, prípadne osobne na adresu verejného obstarávateľa: Obecný úrad Hrušov, Hrušov č. 5,  

049 43  Hrušov, Slovenská republika. Dokumenty požadujeme vložiť do uzavretej obálky s jasným 
označením odosielateľa a adresáta a viditeľným označením hesla: „Súťaž – Nákup vozidla – 
NEOTVÁRAŤ“ alebo 

b) elektronicky e-mailom na adresu maria.pokryvkova@gmail.com s predmetom správy „Súťaž – Nákup 
vozidla“, resp. ako odpoveď na email vrátane požadovaných dokladov a dokumentov skenovaných vo 
formáte .PDF, .JPEG a pod.  
 

15. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena v EUR s DPH 

Spôsob hodnotenia: Ako úspešný uchádzač bude vyhodnotený uchádzač, ktorý ponúkne najnižšiu cenu za celý 
predmet zákazky.  

a) Verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie požiadaviek na podmienky účasti, uvedené v časti Podmienky 
účasti  (bod 16) a obsah ponuky (bod 18). 

b) Verejný obstarávateľ zostaví poradie hodnotených ponúk uchádzačov podľa hodnoty navrhovanej 
predpokladanej celkovej ceny za predmet zákazky, od najnižšej po najvyššiu ponúkanú cenu. Ponuka 
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uchádzača s najnižšou ponúknutou cenou sa umiestni na 1. mieste poradia a bude úspešnou ponukou na 
predmet zákazky. 

c) Po vyhodnotení predložených ponúk verejný obstarávateľ bezodkladne oznámi všetkým uchádzačom, 
ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk vrátane poradia uchádzačov. Úspešnému 
uchádzačovi na predmet zákazky oznámi, že  jeho ponuku akceptuje a vyzve ho k súčinnosti vedúcej 
uzavretiu Kúpnej zmluvy.  

d) Ak úspešný uchádzač nepredloží požadované doklady, nepreukáže nimi splnenie požiadaviek verejného 
obstarávateľa alebo neposkytne verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú  k uzavretiu Kúpnej 
zmluvy na predmet zákazky tak, aby táto mohla byť uzavretá v lehote do 5 pracovných dní odo dňa, keď bol 
na jej prevzatie písomne vyzvaný, verejný obstarávateľ môže vyzvať na uzavretie Kúpnej zmluvy 
uchádzača, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí. Ak uchádzač, ktorý sa umiestnil druhý v poradí nepredloží 
doklady alebo neposkytne verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú k uzavretiu Kúpnej zmluvy 
na dodanie predmetu zákazky tak, aby táto mohla byť prevzatá v lehote do 5 pracovných dní odo dňa, keď 
bol na jej prevzatie písomne vyzvaný, verejný obstarávateľ môže vyzvať na uzavretie Kúpnej zmluvy 
uchádzača, ktorí sa umiestnil ako tretí v poradí. 

 

16. Podmienky účasti uchádzačov v tomto verejnom obstarávaní:  
a) Uchádzač musí splniť podmienky osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e)  zákona č. 343/2015 Z. 

z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov t.j. uchádzač je oprávnený dodávať tovar 
v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ túto skutočnosť overí vo výpise z OR 
alebo ŽR. 

b) Uchádzač môže splnenie stanovenej podmienky účasti osobného postavenia preukázať aj zápisom do 
zoznamu hospodárskych subjektov (§ 152  ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní). Na uvedený spôsob 
preukázania splnenia podmienky účasti uchádzač upozorní vo svojej ponuke.  

c) Uchádzač nesmie mať uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím 
v Slovenskej republike alebo v štáte sídla/miesta podnikania alebo obvyklého pobytu v zmysle § 32 ods. 1 
písm. f).  

d) U uchádzača nesmie existovať dôvod na vylúčenie podľa §40 ods. 6 písm. f) zákona (existencia konfliktu 
záujmov).   

 

17. Pokyny na zostavenie ponuky:  
Uchádzač predloží cenovú ponuku vyplnením formulára, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto Výzvy na predloženie cenovej 

ponuky. Uchádzač vyplní časť „Identifikácia uchádzača“ a následne cenovú ponuku za predmet prieskumu trhu. 

Uchádzač v rámci svojej ponuky je povinný v stĺpci „Hodnota parametra predkladateľa ponuky“ okrem iného 

uviesť v príslušných riadkoch aj: 

1. Názov výrobcu a typové označenie s príslušenstvom 

2. Údaj "Áno", ak produkt ponúknutý uchádzačom spĺňa stanovenú požiadavku v príslušnom riadku (požiadavka 

je uvedená slovne/opisom).  

− Ak požadovaný parameter/parametre ním ponúkaný produkt nespĺňa, uchádzač uvedie "Nie", čo však 

s najväčšou pravdepodobnosťou bude znamenať vylúčenie ponuky uchádzača. 

3. Konkrétny číselný údaj/hodnotu parametra produktu podľa požiadaviek zadávateľa. Uchádzač uvedie konkrétnu 

hodnotu daného parametra pre ním ponúkaný produkt. 

− Ak zadávateľ požaduje údaj min. (minimálne), znamená to, že produkt, ktorý ponúkne uchádzač 

zadávateľovi, musí minimálne dosiahnuť tento parameter. 

− Ak zadávateľ požaduje rozsah uvedený ako min. (od - do), znamená to, že produkt, ktorý ponúkne 

uchádzač zadávateľovi, musí minimálne dosiahnuť požadovaný rozsah,  

− Ak zadávateľ požaduje údaj max. (maximálne), znamená to, že produkt, ktorý ponúkne uchádzač 

zadávateľovi, má pri požadovanom parametri maximálne, údaj rovnaký alebo menší. 

− Ak zadávateľ požaduje vo výkaze výmer konkrétnu hodnotu parametra, tak uchádzač musí ponúknuť taký 

produkt, ktorý presne tento požadovaný údaj/hodnotu, spĺňa. 

− V prípade, že produkt ponúknutý uchádzačom nebude spĺňať nejaký požadovaný parameter resp. hodnotu 

parametra, bude to s najväčšou pravdepodobnosťou znamenať vylúčenie ponuky uchádzača. 
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b) Cena za predmet zákazky je maximálna a nebude možné ju meniť smerom hore, musí byť stanovená v 
zmysle 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 NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

c) Navrhovaná celková cena za predmet zákazky musí obsahovať všetky náklady uchádzača potrebné 
k dodaniu predmetu zákazky na miesto dodania a primeraný zisk, vrátane dopravy na miesto dodania 
a zaškolenia pracovníka obecného úradu. Cena predmetu zákazky sa uvedie na základe vlastných 
výpočtov, pričom cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s požadovaným predmetom zákazky. 
Uchádzač nebude oprávnený požadovať akúkoľvek inú úhradu za prípadné dodatočné náklady, ktoré 
nezapočítal do ceny predmetu zákazky. Pri tvorbe ceny musí uchádzač zohľadniť primeranosť jej stanovenia 
na základe jemu vzniknutých nákladov a primeranosť zisku v súlade so zákonom o cenách.  

d) Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len “DPH”), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie 
v zložení: 
–  navrhovaná zmluvná cena bez DPH, 
–  sadzba DPH a výška DPH, 
–  navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH. 
Ak uchádzač  nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní. 
 

18. Obsah ponuky:  
Uchádzač predkladá ponuku výlučne v mene euro. Verejný obstarávateľ požaduje, aby ponuka obsahovala 
nasledovné doklady a údaje:  
a) Návrh uchádzača - príloha č.1 
b) Čestné vyhlásenie o konflikte záujmov  - príloha č.2 
c) Čestné vyhlásenie uchádzača - príloha č.3  
d) Návrh kúpnej zmluvy (bude vyžiadaný od úspešného uchádzača) - príloha č.4  
e) Fotokópia (bez nutnosti overenia) dokladu o oprávnení dodávať tovar (u právnických osôb výpis z 

obchodného registra, u fyzických osôb výpis zo živnostenského registra). V prípade, že požadovaný doklad je 
uvedený na verejne dostupných portáloch, uchádzač nie je povinný tento doklad predkladať, verejný 
obstarávateľ bude akceptovať v ponuke iba uvedenie linku na overenie si požadovaného dokladu.  

 

19. Jazyk ponuky: 
Ponuka a ďalšie doklady musia byť v slovenskom jazyku, alebo preložené do slovenského jazyka. Ponuka musí 
byť vyhotovená v písomnej/listinnej forme. 
 

20. Informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk: Otváranie ponúk je neverejné (uskutoční sa dňa 15.10.2021 
o 14:30). Po otváraní bude nasledovať vyhodnotenie ponúk, z ktorého bude spísaná zápisnica a následne bude 
odoslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku. 
 

21. Platnosť ponuky (lehota viazanosti): do 31.03.2022 
 

22. Financovanie predmetu zákazky a podmienky financovania:  
a) Predmet zákazky je financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu  
b) Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúr do 

30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia.  
c) Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu. 
 

24. Ostatné podmienky a informácie:  
a) Úspešný uchádzač/dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly / auditu / overovania súvisiaceho 

s dodávaným tovarom kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí́ nenávratného finančného 
príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.  

b) Kúpna zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia a po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k 
schváleniu  žiadosti o poskytnutie dotácie zo strany poskytovateľa NFP. 

c) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku, ak nebudú splnené podmienky účasti, ak 
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ani jedna ponuka nebude zodpovedať určeným požiadavkám alebo ak ponuky prekročia finančné možnosti 
verejného obstarávateľa.  

d) Uchádzači predložením ponuky vyjadrujú svoj súhlas so zverejnením svojich identifikačných údajov 
uvedených v Zmluve alebo inom doklade, ktorý sa povinne zverejňuje. 

e) Dodávateľ začne s realizáciou predmetu zákazky až po vystavení písomnej objednávky verejného 
obstarávateľa, pričom túto verejný obstarávateľ vystaví až po nadobudnutí účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP. 
 

        
 
 
Hrušov, dňa 08.10.2021 
 
                                                                                 
                 Ing. Mária Pokryvková 
        poverená osoba pre verejné obstarávanie 
 

Prílohy: 

1. Návrh uchádzača (Príloha č.1) 

2. Čestné vyhlásenie o konflikte záujmov (Príloha č.2) 

3. Čestné vyhlásenie uchádzača (Príloha č.3)  

4. Návrh kúpnej zmluvy (Príloha č.4) 


