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Výzva na predloženie ponuky 
 v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) 

1.  Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní 

Názov organizácie:  Mesto Handlová 
Zastúpené:   Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta 
Sídlo organizácie: Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová 
IČO:    00318094 
DIČ:    2021162660 
Internetová adresa:  http://www.handlova.sk/ 
Kontaktná osoba: Bc. Petra Golhová 
e-mail:    petra.golhova@handlova.sk 
Kontaktné miesto:  Mestský úrad, Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová 
Telefón:                         046/519 25 11 
Fax:      046/542 56 14 

2.  Postup: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

3.  Názov zákazky: „Nákup automobilu pre Mestskú políciu Handlová“ 

4.  Druh zákazky: Nákup tovaru 

Spoločný slovník obstarávania (CPV): 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník:  34100000-8 Motorové vozidlá 
 34110000-1 Osobné automobily 
 34114200-1 Policajné automobily   
 
5.  Predpokladaná hodnota zákazky: 18 000,00 EUR bez DPH 

6.  Opis predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je dodanie automobilu (osobného motorového vozidla) pre Mestskú políciu 
v meste Handlová, vrátane dopravy predmetu zákazky na určené miesto dodania. Podrobná 
špecifikácia predmetu tejto zákazky je uvedená v prílohe č. 1 tejto výzvy.  

 
Verejný obstarávateľ požaduje aby: 

− osobné motorové vozidlo bolo nové, inou osobou doposiaľ nepoužívané, musí byť funkčné a 
spôsobilé na obvyklý účel užívania, 

− osobné motorové vozidlo musí byť dodané vrátane súvisiaceho príslušenstva, 

− osobné motorové vozidlo musí byť v súlade s technickou špecifikáciou, 

− osobné motorové vozidlo musí byť odovzdané spolu s dokladmi potrebnými na jeho riadne uží-
vanie, 

− rok výroby požadovaného osobného motorového vozidla nesmie byť starší ako rok, v ktorom 
sa uskutoční dodávka na základe kúpnej zmluvy, 

− úspešný uchádzač dodá osobné motorové vozidlo so sadou zimných pneumatík (úspešný 
uchádzač dodá vozidlá v čase dodania s takým typom pneumatík - zimné resp. letné, na ktorých 
bude možné v dobe dodania vozidiel vozidlá bezpečne používať, sezónne pneumatiky budú 
dodané v motorovom vozidle, prednostne v batožinovom priestore), 

− záručná doba musí byť minimálne 3 roky alebo minimálne 100 000 kilometrov. 

http://www.handlova.sk/
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Požaduje sa, aby súčasťou výbavy osobného automobilu bolo nasledovné:  

− povinná výstroj a výbava stanovená pre daný druh vozidla (v zmysle zákona č. 106/2018 Z.z.  
o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov,  

− osvedčenie o evidencii vozidla (veľký technický preukaz), 

− návod na obsluhu a údržbu vozidla, vrátane dodávanej výbavy a príslušenstva,  

− servisná knižka alebo elektronická servisná knižka.  

7.  Rozdelenie zákazky na časti: 

Predmet zákazky sa nedelí a požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky. 

8.  Možnosť predloženia variantných riešení: 

Variantné riešenia sa nepripúšťajú. Ak súčasťou ponuky bude variantné riešenie, variantné riešenie 
nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, ako by nebolo predložené. 

9.  Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: 

Verejný obstarávateľ uzatvorí s úspešným uchádzačom kúpnu zmluvu podľa § 409 a nasl. zákona 
č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ktorej návrh tvorí prílohu č. 3 
tejto výzvy. Požiadavky verejného obstarávateľa uvedené v návrhu kúpnej zmluvy sú pre uchádzača 
záväzné.  

10. Termín dodania predmetu zákazky: 
Predávajúci sa zaväzuje realizovať dodávku predmetu zákazky najneskôr do 30. 11. 2021. 

 
11.  Miesto dodania predmetu zákazky: 
Miestom odovzdania a prevzatia predmetu zákazky je sídlo verejného obstarávateľa – Námestie 
baníkov 7, 972 51 Handlová. 
 
12.  Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky: 

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov mesta Handlová. Kupujúci uhradí 
predávajúcemu kúpnu cenu, uvedenú vo faktúre s DPH, ktorej súčasťou bude kupujúcim potvrdený 
dodací list, najneskôr do 30 dní od jej preukázateľného doručenia kupujúcemu. 
 
13.  Kritérium na vyhodnotenie ponúk:  

Kritérium: najnižšia cena celkom za celý predmet zákazky v EUR s DPH 
 (v prípade neplatiteľa DPH najnižšia cena celkom za celý predmet zákazky v EUR) 

Verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie požiadaviek na predmet zákazky a splnenie podmienok účasti 
uvedených v bode 15. tejto výzvy po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk a to 
u uchádzača, ktorý sa umiestni na prvom mieste v poradí.  

14.  Spôsob uvedenia ceny: 

Cena za predmet zákazky musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách  v 
znení neskorších predpisov a 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 a vyjadrená v eurách za celý predmet zákazky. 
Navrhovaná cena musí byť stanovená ako cena maximálna a musí zahŕňať všetky náklady spojené s 
realizáciou predmetu zákazky. 

a) ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty, cenu uvedie v zložení: 
-  cena celkom za predmet zákazy bez DPH v EUR 
-  sadzba DPH v % 
-  výškou DPH v EUR 
-  cena celkom za predmet zákazky s DPH v EUR 

b) ak uchádzač nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, uvedie cenu celkom za predmet zákazky v 
EUR. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní/uvedie v cenovej ponuke. 
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15.  Podmienky účasti a dokumenty požadované verejným obstarávateľom: 

Osobné postavenie: 

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32, ods. 1, písm. e)                 
a písm. f) zákona o verejnom obstarávaní spôsobom podľa § 32 alebo § 152 zákona o verejnom 
obstarávaní. 

a) V zmysle § 32, ods. 1, písm. e) zákona o verejnom obstarávaní sa verejného obstarávania môže 
zúčastniť len ten uchádzač, ktorý je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo 
poskytovať služby.  

Uchádzač nie je povinný predkladať Výpis z obchodného registra a Výpis zo živnostenského registra, 
verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy. 

b) V zmysle § 32, ods. 1, písm. f) zákona o verejnom obstarávaní sa verejného obstarávania môže 
zúčastniť len ten uchádzač, ktorý 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 tejto podmienky účasti doložením čestného vyhlásenia, že nemá 
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní. 

Ekonomické a finančné postavenie: 

Nepožaduje sa.  

Technická alebo odborná spôsobilosť: 

Nepožaduje sa. 

16.  Obsah a náležitosti ponuky: 

Ponuka predložená uchádzačom bude obsahovať: 

1. Špecifikácia osobného motorového vozidla podľa prílohy č. 1 tejto výzvy, 

2.  Návrh na plnenie kritéria podľa prílohy č. 2 tejto výzvy, 

3.  Kúpnu zmluvu návrh v 1 originály podľa prílohy č. 3 tejto výzvy, 

4.  Čestné vyhlásenie podľa prílohy č. 4 tejto výzvy. 

17.  Vysvetlenie: 

V prípade potreby vysvetlenia údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, môže požiadať 
ktorýkoľvek zo záujemcov o ich vysvetlenie priamo u kontaktnej osoby elektronickou poštou na adrese: 
petra.golhova@handlova.sk 

18.  Lehota na predkladanie ponúk a označenie ponúk: 

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EUR. Uchádzač môže predložiť len jednu ponuku 
a to v súlade s bodom 16. tejto výzvy: 

a) elektronicky na e-mailovú adresu: petra.golhova@handlova.sk vo forme PDF skenu (príp. obrázku) 
uchádzačom podpísaných dokumentov, 

alebo 

b) písomne v listinnej podobe v uzatvorenej obálke (poštou, doručovateľskou službou alebo osobne) 
do podateľne Mestského úradu, Námestie baníkov č. 7, 972 51 Handlová s uvedením hesla „Nákup 
automobilu pre MsP - neotvárať“. 

Ponuka musí byť predložená v lehote najneskôr: do 08.07.2021 do 12:00 hod. Rozhodujúci je termín 
doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi. Ponuky doručené po lehote na predkladanie ponúk 
nebudú v súlade s § 49 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní vyhodnocované. 

19.  Lehota viazanosti ponúk: 

Ponuky sú viazané do uplynutia lehoty viazanosti ponúk, do 31.12.2021. 

20. Konflikt záujmov: 

Verejný obstarávateľ je povinný zabezpečiť, aby v celom procese tohto postupu zadávania zákazky 
nedošlo ku konfliktu záujmov, ktorý by mohol narušiť alebo obmedziť hospodársku súťaž alebo porušiť 
princíp transparentnosti a princíp rovnakého zaobchádzania v tomto verejnom obstarávaní. V prípade 
identifikovania existencie konfliktu záujmov kedykoľvek v tomto postupe zadávania zákazky verejným 
obstarávateľom, tento prijme primerané opatrenia a vykoná nápravu pre jeho odstránenie. 

mailto:petra.golhov
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21.  Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

Všetky  výdavky  spojené  s  prípravou,  predložením  dokladov  a  predložením  cenovej  ponuky  znáša 
výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky vtedy, ak sa zmenili 
okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk v prípade, že 
predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v rozpore s finančnými 
možnosťami verejného obstarávateľa. 

Verejný obstarávateľ v lehote do 5 pracovných dní od vyhodnotenia ponúk oznámi všetkým uchádzačom 
výsledok ich vyhodnotenia. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma, ostatným 
uchádzačom oznámi, že neuspeli s uvedením dôvodu neprijatia ponuky. 

22.  Prílohy výzvy: 
Príloha č. 1  Špecifikácia osobného motorového vozidla 
Príloha č. 2    Návrh na plnenie kritéria - ponuka (formulár pre uchádzača) 
Príloha č. 3 Kúpna zmluva (návrh) 
Príloha č. 4   Čestné vyhlásenie (formulár pre uchádzača) 

V Handlovej, dňa 29. júna 2021 
 

 

Mgr. Silvia Grúberová 
primátorka mesta Handlová 


