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V   Ý   Z   V  A  

zákazka s nízkou hodnotou zadávaná podľa §117   
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na 

dodanie tovaru  s názvom  
Dodanie osobného automobilu 

 
 

1.  Identifikácia verejného obstarávateľa:  
 
 
        Názov verejného obstarávateľa:   Obec Sečovská Polianka 

Sídlo verejného obstarávateľa:    Obecný úrad, Hlavná 132/135, 094 14  Sečovská Polianka 
Zastúpený: Michal Urban, starosta obce 

        IČO:   332828  
        DIČ:   2020630469 
        Telefón:  057/488 20 80, 057/488 20 81 
        Mobil:   0905 515 195 
        E – mail:  ousp@he.psg.sk 
         www.secovskapolianka.sk 
 (ďalej  „verejný obstarávateľ“) 
 

Stránkové hodiny v podateľni v pracovných dňoch v čase od 08:00 hod. do 14:00 hod. 
Verejný obstarávateľ podľa § 7, ods. 1, písmeno b) zákona č. 343/2015 Z. z. 
 
Organizácia poverená verejným obstarávateľom na zabezpečenie procesu verejného 
obstarávania:  Ing. Ján Halgaš – Inžinierska kancelária 
Sídlo: Budovateľská č. 1805/38A, 093 01  Vranov nad Topľou 
Kontaktná osoba: Ing. Ján Halgaš 
Mobil: +421 905 127 229 
Telefón: +421 57 44 310 22 
E-mail: halgas@stonline.sk 
 

2.  Typ  zmluvy:  Kúpna zmluva  podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších  
predpisov  

 
3.  Miesto dodania predmetu zákazky:  Prešovský samosprávny kraj, Okres Vranov nad 

Topľou, Obecný úrad, Hlavná 132/135, 094 14  Sečovská Polianka, parkovisko. 
 

4.  Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:  
 

Zatriedenie zákazky podľa CPV: 
 
34110000-1 Osobné automobily 
 

Predmetom zákazky je nákup osobného automobil vrátane dodania do miesta dodania a zaškolenia 
obsluhy. 
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Vozidlo je  v celom rozsahu opísané tak, aby bolo presne a zrozumiteľne špecifikované. Verejný 
obstarávateľ umožňuje uchádzačom nahradiť špecifikované výrobky alebo ich technické riešenia 
ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že budú spĺňať 
úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré 
sú uvedené technológie a zariadenia určené. Uchádzač môže predložiť ponuku na ekvivalenty v 
rovnakej alebo vyššej kvalite. 
 
Minimálne požadované parametre – osobný automobil: 
 
nové auto 
typ karosérie: liftback, 5 miest 
Počet válcov: min. 4 
palivo: nafta 
objem motora: od 1900 cm3 
výkon: min. 100 kW 
prevodovka: mechanická, min. 6 stupňová 
Emisná norma EURO 6 
Spotreba kombinovaná: max 5,0 l/100 km 
Rozmery vozidla: 
šírka: min. 1800 mm 
dĺžka: min. 4600 mm 
výška: min. 1450 mm 
rázvor kolies: min. 2600 mm 
Celková hmotnosť: max. 2 100 kg 
 
Systém núdzového volania 
Vyhrievané predné sklo 
Multifunkčný kožený volant na  ovládanie rádia a telefónu 
 
 Disky z ľahkej zliatiny 7J × 17" (225/45 R 17) 
dvojzónová automatická klimatizácia 
Tempomat 
Parkovacie senzory vzadu 
asistent kontroly jazdy v jazdnom pruhu 
asistent kontroly mŕtveho uhla 
Parkovacia kamera 
Rádio s 8" farebným dotykovým displejom, USB a SD 8 reproduktorovslot, SmartLink+, 8 repro 
Komfortné telefonovanie s Bluetooth 
Trojramenný multifunkčný kožený volant na ovládanie rádia a telefónu 
farebný plnegrafický displej palubného počítača 
Elektrické ovládanie okien vpredu a vzadu 
Elektricky sklopné, nastaviteľné a vyhrievané vonkajšie spätné 
zrkadlá s osvetlením nástupného priestoru a automat s 
tmavovaním 
Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním (2 sklopné kľúče) 

 
Alarm s vnútornými senzormi, zálohovou sirénou, senzorom polohy a Safe systém 
sklá s vyšším stupňom tónovania od B stĺpika 
Halogénové predné svetlomety s LED denným svietením 
Predné hmlové svetlomety 
TOP LED zadné svetlá 
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ESC vrátane ABS, EBV, MSR, ASR, EDS, HBA, DSR, ESBS, 
XDS+, TPM, multikolíznej brzdy (MKB) a funkcie Prefill Airbagy 
vodiča a spolujazdca s deaktiváciou 
Hlavové airbagy a bočné airbagy vpredu 
Kolenný airbag vodiča 
Signalizácia nezapnutého bezpečnostného pásu vodiča, spolujazdca a troch miest vzadu 
Asistent rozjazdu do kopca 
Start&Stop systém 
svetelný a dažďový senzor 
výstraha pred kolíziou a podpora núdzového brzdenia 
Vyhrievanie predných sedadiel 
 
Multifunkčný kožený volant na  ovládanie rádia a telefónu 
Zadné sedadlo nedelené, operadlo delené a sklopné 
Príprava na uchytenie dvoch detských sedačiek na zadných sedadlách systémom 
ISOFIX a pásom  
Schránka na okuliare 
Výškovo nastaviteľné predné sedadlá s bedrovými opierkami 
Vonkajšie spätné zrkadlá a kľučky dverí lakované vo farbe karosérie 
Vnútorné spätné zrkadlo so senzorom vlhkosti a automatickým stmavovaním 
Tyre Fit – súprava na opravu pneumatík 
Servis na 5 rokov do 75 000km 
Predĺžená záruka na 5 rokov/100 000 km 
(platí tá z podmienok, ktorá nastane skôr, prvé 2 roky bez obmedzenia 
počtu kilometrov) 
Doživotná Garancia Mobility Premium 
Poskytuje pomoc servisným vozidlom na mieste poruchy (porucha na vozidle, 
chýbajúce PHM, defekt pneumatiky, zabuchnuté/stratené kľúče, vybitá batéria, 
zámena paliva), odtiahnutie vozidla, prípadne služby – náhradnú dopravu, 
požičanie náhradného vozidla, ubytovanie pre posádku a i. 
Full LED svetlomety s AFS, s LED denným svietením a výsuvné integrované ostrekovače 
svetlometov 
voľba jazdného profilu a personalizácia 
Osvetlenie priestoru na nohy vpredu a vzadu 
osvetlenie interiéru Asistent rozpoznania 
únavy 

Farba čierna 
 
Požadované množstvo: 1 kus 
 
Uchádzač vo svojej ponuke presne špecifikuje ponúkaný predmet zákazky (vrátane ponúkaných 
obchodných názvov), aby verejný obstarávateľ mohol vyhodnotiť splnenie požiadaviek na 
predmet zákazky. 
 

Predpokladaná hodnota zákazky: 23 814,58 € bez DPH 
Verejný obstarávateľ požaduje spracovať cenovú ponuku na tento rozsah predmetu zákazky.  

 
5.  Možnosť rozdelenia cenovej ponuky:  

Predmet zákazky nie je možné rozdeliť. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky. 
 

6.  Variantné riešenie:  
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Neumožňuje sa 
 

7.  Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: do 30 dní odo dňa účinnosti kúpnej 

zmluvy 

 

8.  Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk:  
a) dňa 24.07.2019 do 10.00 hod. 

b) doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy (Obec Sečovská Polianka, Hlavná 
132/135, 094 14  Sečovská Polianka) a osobne na tej istej adrese (Obecný úrad, Hlavná 
132/135, 094 14  Sečovská Polianka, podateľňa) alebo elektronicky na e-mailovú adresu 
uvedenú v bode 1. tejto výzvy (ousp@he.psg.sk). 
 

V prípade zaslania ponuky poštou alebo osobného doručenia uchádzač vloží ponuku do samostatného 
obalu. Obal musí byť uzatvorený. 
 
Vonkajší obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:   

• adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1., 
• adresu uchádzača, (Uvedie sa názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta 

podnikania uchádzača.) 
• označenie heslom:  

 
„AUTO   -   NEOTVÁRA Ť“ 
 

c) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a €. 

d) cenová ponuka neobsahuje návrh zmluvy; ten bude verejný obstarávateľ požadovať len od 
úspešného uchádzača. Súčasťou súťažných podkladov sú minimálne zmluvné podmienky, 
ktoré po doplnené údajmi z ponuky úspešného uchádzača, musia byť súčasťou zmluvy, ktorá 
sa uzavrie po prijatí ponuky. Ostatné zmluvné podmienky sa upravujú podľa príslušných 
ustanovení Obchodného zákonníka. Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore s touto Výzvou  a 
ponukou predloženou úspešným uchádzačom. 

e) Verejný obstarávateľ požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje: 
- Obchodné meno, sídlo a kontakt na predkladateľa ponuky, ktorý cenovú ponuku 

vypracoval (možnosť použiť prílohu č. 2 Formulár ponuky) - odporúčanie predloženia 
- Dátum vypracovania ponuky, 
- Lehota platnosti ponuky 
- Návrh ceny  (možnosť použiť prílohu č. 3 Návrh ceny) 

- Uchádzač vo svojej ponuke presne opíše predmet zákazky, ktorý ponúka, vrátane 
obchodného mena a typu ponúkaného tovaru. Táto požiadavky slúži na 
vyhodnotenie minimálnych požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet 
zákazky, ktoré požaduje. 
 

9.  Podmienky účasti: Nepožaduje sa 
 
10.  Podmienky financovania: Predmet obstarávania sa bude financovať z  prostriedkov 

verejného obstarávateľa.  
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11.  Kritéria na hodnotenie ponúk: 

Najnižšia celková cena s DPH.  
 
12.  Spôsob stanovenia ceny:  
A. V zmysle zákona o cenách NR SR č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o cenách“) sa považujú ceny uvedené v ponuke ponúkajúceho za ceny maximálne. 
B. Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona o cenách. 
C. Ceny budú vyjadrené v €. 
D.  Ak je ponúkajúci platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len "DPH"), navrhovanú zmluvnú cenu 

uvedie v zložení: 
D.1. navrhovaná zmluvná cena bez DPH, 
D.2. sadzba DPH a výška DPH,  
D.3. navrhovaná zmluvná cena celkom vrátane DPH. 

E. Ak ponúkajúci nie je platiteľom DPH v Slovenskej republike, uvedie navrhovanú cenu celkom 
(ktorej súčasťou je aj DPH). Súčasne na túto skutočnosť v ponuke upozorní. 

F. Ponúkajúci bude ponúkať komplexné služby na báze ”komplexnej zodpovednosti” tak, aby 
celková cena ponuky pokryla všetky jeho záväzky v zmysle tejto výzvy z hľadiska požadovaného 
dodania tovaru..  

G. Cena bude vypracovaná vo forme: 

 

P.Č. OZNAČENIE 
POČET 

/ks/ 

JEDNOTKOVÁ 
CENA /€/ bez 

DPH 

CELKOVÁ 
CENA /€/ bez 

DPH 

1. Osobný automobil 1    

  SPOLU bez DPH:      xxxx  

DPH 20%:     

Spolu s DPH  
 

13.  Dôvody na zrušenie súťaže:  
Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov: 
- nebude predložená ani jedna ponuka,  
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám, 
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto zadávanie zákazky.  

 
14.  Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

a) Vštekým uchádzačom verejný obstarávateľ oznámi úspešnosť alebo neúspešnosť ich 
ponuky. Úspešného uchádzača vyzve na predloženie zmluvy.  Lehota na uzavretie zmluvy: 
do 31.08.2019. 

b) Platnosť zmluvy je stanovená podpisom oboch zmluvných strán. Zmluva nadobúda 
účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle verejného obstarávateľa. 
Túto skutočnosť oznámi verejný obstarávateľ e-mailom úspešnému uchádzačovi na adresu 
uvedenú v zmluve o dielo v článku I.  

c) Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky 
účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 
40 ods. 6 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
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niektorých zákonov. 
d) Ku podpisu zmluvy verejný obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača predložiť 

aktuálny doklad (originál alebo overenú kópiu), ktorý oprávňuje úspešného uchádzača na 
dodanie predmetu zadávania zákazky. 

 
Sečovská Polianka,  dňa 17.07.2019 
 

 

  .........................………………………..................

                        Ing. Ján Halgaš 

     osoba zodpovedná za VO 

 

Príloha   č. 1 Návrh zmluvy 

č. 2 Formulár ponuky 

č. 3 Návrh ceny 

 

   


