
Obec Bzenica, Bzenica č. 74, 966 01 Bzenica, IČO: 00320552 

 
 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 
podľa ust. § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 
 

Názov zákazky: „Bzenica, obstaranie automobilu“  
Evidenčné číslo: BZ_2015-01 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov                     : Obec Bzenica 

sídlo    : Bzenica č. 74, 966 01 Bzenica  

IČO    : 00320552 

štatutárny orgán                : Marek Kováč – starosta obce 

Telefón                                             :             045 / 676 91 96 

Email                                                :             bzenica@slovanet.sk.  

Verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1 písm. b zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 

2. Adresa a kontaktné miesto, odkiaľ možno získať ďalšie informácie a na ktoré musia byť doručené 
ponuky 

obchodné meno                : MP Profit, s.r.o. 

adresa    : Podzámska 34/A, 940 02 Nové Zámky 

IČO    : 36734420 

Kontaktná osoba                : Ing. Vladimír Lipovský  

Telefón                                             :             0948/134667 

Email                                                :             vladimir.lipovsky@mpprofit.sk 

 
 

3. Typ zmluvy: Kúpna zmluva (príloha č. 2) 
 
4. Opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky je obstaranie osobného automobilu (1 ks) pre obec 

Bzenica na základe presnej technickej špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1 tejto výzvy na predkladanie 
ponúk.  
 

5. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 
34110000-1 – osobné automobily 

 
6. Miesto dodania predmetu zákazky:  

Uchádzač určí v prílohe č.2: Kúpna zmluva 
 

7. Možnosť predloženia ponuky:   
Cenová ponuka sa predkladá ako celok na celý predmet obstarávania. 
 

8. Variantné riešenie:  neumožňuje sa 
 

9. Predpokladaná hodnota zákazky:  17 333,33  EUR bez DPH  
 

mailto:vladimir.lipovsky@mpprofit.sk


10. Termín realizácie predmetu zákazky: termín dodania predmetu obstarávania je do 14 dní od 
doručenia jednostrannej písomnej objednávky Kupujúceho Predávajúcemu. 

         
11. Lehota na predloženie ponúk: 01.07.2015 do 14:00 hod. 

 
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: Ponuku žiadame predložiť osobne, poštou alebo kuriérom 
na adresu uvedenú vo výzve ako „Kontaktné miesto“. (bod 2) 
Jazyk ponuky: Ponuky sa predkladajú v slovenskom alebo českom jazyku.  
Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť doklady v 
pôvodnom jazyku a súčasne doložené prekladom do slovenského jazyka. 

 
12. Kritérium vyhodnotenia ponúk:  

Najnižšia cena za požadovaný predmet zákazky v EUR bez DPH. 
Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý ponúkne najnižšiu cenu za požadovaný predmet 
zákazky v EUR bez DPH.  

 
13. Obsah ponuky: 

 
- Podmienky účasti: Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona o 

verejnom obstarávaní v súlade s § 26 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, predložením 
dokladu o oprávnení realizovať predmet zákazky. Uchádzač môže nahradiť uvedený doklad 
potvrdením Úradu pre verejné obstarávanie o zapísaní do zoznamu podnikateľov v súlade s § 128 ods. 1 
zákona o verejnom obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie. Uchádzač môže splnenie 
podmienky účasti preukázať čestným vyhlásením, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok 
účasti predloží obstarávateľovi úspešný uchádzač po vyhodnotení ponúk v čase a spôsobom určeným 
obstarávateľom. 
Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva uvedený doklad, alebo iný 
rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla. 
Ak má uchádzač sídlo v štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto štátu neupravuje inštitút 
čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, 
notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu 
alebo v krajine sídla uchádzača. Ak uchádzačom bude skupina dodávateľov, predložia uvedený doklad 
za každého člena skupiny osobitne. 
 

- Cenová ponuka: Uchádzač predloží svoju ponuku, ktorá obsahuje: 
 

 Cenu za predmet zákazky (v EUR) a Ponúkané technické parametre podľa 
požadovaných technických parametrov a to buď vyplnením prílohy č. 1 tejto výzvy, 
alebo predložením vlastnej cenovej ponuky, z ktorej bude zjavné plnenie 
požadovaných technických parametrov, čo bude v cenovej ponuke aj farebne 
vyznačené.  
 

 Štatutárom vyplnený a podpísaný návrh zmluvy o dielo – príloha č. 2 tejto výzvy. 
 

Ak navrhovateľ nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní vo svojej ponuke. 
 
Ponuka musí byť doručená v nepriehľadnom vonkajšom obale (napr. nepriehľadná obálka), ktorý musí vyť 
označený „Neotvárať – VO“, heslo: „Bzenica, obstaranie automobilu“. Ponuka musí byť predložená v 
písomnej podobe, doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky musia byť v ponuke predložené ako 
originály alebo overené kópie týchto dokladov alebo dokumentov. 
Dokumenty vyhotovené uchádzačom, ktoré tvoria ponuku, musia byť podpísané štatutárnym orgánom 
uchádzača alebo členom štatutárneho orgánu alebo môžu byť podpísané zástupcom uchádzača, ktorý je 
oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch vtedy, ak v doručenej ponuke predloží aj v 
origináli alebo úradne overenej fotokópii splnomocnenie, ktoré ho oprávňuje k takémuto úkonu. 



 
14. Otváranie ponúk:  

V prítomnosti uchádzačov. 
Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 01.07.2015 o 14:10 hod.,  
Miesto: MP Profit, s.r.o., Podzámska 34/A, 940 02 Nové Zámky, 1. posch. 
   
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk:  
Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) 
sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti, originálom alebo úradne overenou kópiou 
živnostenského oprávnenia alebo výpisu zo živnostenského registra (fyzická osoba - podnikateľ), resp. 
výpisu z obchodného registra (právnická osoba - podnikateľ, fyzická osoba - podnikateľ zapísaný v 
obchodnom registri).  
 
Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti, originálom alebo úradne overenou 
kópiou živnostenského oprávnenia alebo výpisu zo živnostenského registra, resp. výpisu z obchodného 
registra a originálom plnej moci uchádzača (alebo jej úradne overenou kópiou) na zastupovanie. 
 
 

15. Podmienky financovania: Verejný obstarávateľ uhradí predmet zákazky v jednej platbe.  
 Faktúra bude splatná do 14  dní odo dňa jej doručenia. 

 
16. Uplynutie  lehoty viazanosti: 28.12.2015 

 
17. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:  

Verený obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov: 
 
- nebude predložená žiadna ponuka, 
- žiadny uchádzač nesplní podmienky účasti, 
- predložená ponuka nebude zodpovedať určeným požiadavkám, 
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie. 
 
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ:  
NIE 
 

V Bzenici, dňa  10.06.2015 
 
 

                                                                                                                                                                 
 
                                                                                            _____________________________ 

                                                                                                         Ing. Vladimír Lipovský  

                                                                                                 Osoba splnomocnená na výkon VO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1   
Výzvy na predloženie cenovej ponuky  

 
CENOVÁ  PONUKA 

Na základe Vašej výzvy na predloženie cenovej ponuky Vám predkladáme cenovú ponuku a 
vyhlasujeme, že sme si preštudovali Výzvu na predloženie cenovej ponuky a súhlasíme 
s podmienkami uvedenými vo Výzve na predloženie cenovej ponuky. 
 
Názov uchádzača*: ................................................... 
Sídlo uchádzača*: ..................................................... 
IČO uchádzača*: ....................................................... 
Kontaktná adresa uchádzača*: .................................. 
Email*: ............................................................................ 
Tel.*: .............................................................................. 
Fax.*: .............................................................................. 

 

Názov zákazky: „Bzenica, obstaranie automobilu“  

Cena celkom bez DPH*: ................................................................ EUR  

20 % DPH*:            ................................................................ EUR 

Cena celkom s DPH*:     ................................................................ EUR  

 

Názov  Osobný automobil 

Požadované 

technické 

parametre 

Základné: 
- prevodovka:  manuálna, min. 6 stupňová 
- typ motora:  vznetový 
- kombinovaná spotreba:  max. 6 l 
- maximálny výkon v kw:  min. 110 kW  
- maximálny krútiaci moment:  min. 300 Nm 
- emisná norma:  min. EURO 5 
- pohon kolies: 4 WD s elektronickou voľbou režimov 
- zrýchlenie z 0 na 100 km/h (s):  max: 11 s 
- objem palivovej nádrže:  min. 60 l 
- karoséria: 5 dverová 
- objem batožinového priestoru (pri nesklopených zadných sedadlách):  
min. 400 l 
 
Bezpečnosť: 
Airbagy:  
- čelné, bočné vpredu, hlavové (okenné) vpredu a vzadu, kolenný airbag 
vodiča 
Systémy:  
- antiblokovací brzdový systém  
- elektronický systém rozdelenia brzdného účinku 
- systém aktívnej regulácie stability 
- systém elektronickej regulácie trakcie  
- elektronický posilňovač riadenia 
- asistent rozjazdu do kopca 
- systém automatického zastavenia a naštartovania motora  
- senzory kontroly tlaku v pneumatikách 
- funkcia oneskoreného zhasnutia svetlometov 
- funkcia denného svietenia 
- senzor stretávacích svetiel + dažďový senzor 



- elektronický imobilizér 
 
Výbava: 
- automatická klimatizácia  
- pomocný ohrev interiéru pri studenom štarte motora 
- palubný počítač + centrálne uzamykanie s diaľkovým ovládaním 
- elektrické ovládanie predných a zadných okien 
- elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá 
- tempomat s ovládaním na volante 
- posuvná stredová lakťová opierka vpredu s úložným priestorom 
- sedadlá v druhom rade delené v pomere 60/40 
- výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča a výškovo a pozdĺžne nastaviteľný 
volant 
- audiosystém – rádio + prehrávač CD/MP3 + reproduktory 
- pomocný vstup USB 
- elektrická zásuvka 12 V 
 
Exteriér: 
- metalický alebo perleťový lak 
- predné hmlové svetlá 
- tónované sklá a bezpečnostné laminované predné sklo 
- disky z ľahkých zliatin 
- parkovacie senzory zadné 

Počet kusov 1 

Názov 

ponúknutého 

osobného 

automobilu* 

 

Ponúkané 

technické 

parametre* 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
V*............................... dňa* .......................... 

 

 
 
                                                                                    _____________________________ 
                                                                                                           Podpis  
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Príloha č. 2 

(Návrh) 

                                                  KÚPNA ZMLUVA č.  
uzatvorená podľa § 409 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov 

 

 

 

I. ZMLUVNÉ STRANY 

 
 

Kupujúci:                         Obec Bzenica 

    Bzenica č. 74,   

    966 01 Bzenica 

V zastúpení:   Marek Kováč – starosta obce                                                
IČO:       00320552 

DIČ:                                       2020529555 

IČ DPH:   ….................................................    

Bankové spojenie:  Všeobecná úverová banka, a.s. 

Číslo účtu:   8424422/0200 

/ďalej len ,,Kupujúci“/ 

 

a  
 

Predávajúci*:                 …................................................ 

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

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

V zastúpení*:                            …................................................   

IČO*:                             …................................................   

DIČ*:                                         ................................................ 

IČ DPH*:                            …................................................  

Bankové spojenie*:                …................................................  

Číslo účtu*:                               …................................................ 

Zapísaný v* :                 …................................................  

/ďalej len ,,Predávajúci“/ 

 

 

 

II.  PREDMET  ZMLUVY 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu osobný automobil 

a previesť naňho vlastnícke právo a záväzok kupujúceho zaplatiť predávajúcemu kúpnu 

cenu riadne a včas.  
 

2. Predávajúci sa zaväzuje dodať uvedený tovar v množstve a v kvalite podľa podmienok 

stanovených v tejto zmluve a odovzdať doklady, ktoré sa na tovar vzťahujú a umožniť 

kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke právo v súlade so zmluvou. Podrobný popis predmetu 

zmluvy (technická špecifikácia) je prílohou tejto zmluvy vypracovanej na základe víťaznej 

cenovej ponuky predloženej v rámci Výzvy na predloženie cenovej ponuky podľa § 9 ods. 9 



zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní na zákazku s názvom: „Bzenica, obstaranie 

automobilu“, Evidenčné číslo: BZ_2015-01 

 

3. Kupujúci sa zaväzuje dodaný tovar prevziať a zaplatiť kúpnu cenu podľa článku IV.  

 

                                                                                                                                   

III.  ČAS A MIESTO PLNENIA 
 

1. Dodanie tovaru (predmetu zmluvy)  bude realizované maximálne do 14 dní od doručenia 

jednostrannej písomnej objednávky Kupujúceho Predávajúcemu. 

 

2. Miestom odovzdania predmetu tejto  zmluvy je*: .................................. 

 

IV.  CENA  PREDMETU ZMLUVY 

 

1. Kúpna cena za Predmet kúpy bola Zmluvnými stranami dohodnutá spolu vo výške:  

 

Cena bez  DPH*:     ................................... EUR                

20%  DPH*:            ...................................  EUR                  

Cena s DPH*:           ................................... EUR               

  

Kúpna cena sa rozumie bez DPH, Predávajúci vyúčtuje daň z pridanej hodnoty podľa 

platných právnych predpisov. 

 

2. Zmena stanovenej ceny je možná len v prípade zmeny predpisov upravujúcich DPH alebo 

dohodou zmluvných strán uzatvorenou písomne, prípadne písomným dodatkom k tejto 

zmluve v písomnej podobe.                                        

  

V.  ÚDAJE  O FINANCOVANÍ  A  FAKTUROVANÍ 

 
1. Fakturácia sa uskutoční pri  odovzdaní predmetu zmluvy. 

 

2. Faktúra bude doložená dokladom o prevzatí predmetu. 

 

3. Splatnosť faktúry je stanovená na 14 dní odo dňa jej doručenia. 

 

 

VI.  SPÔSOB  ODOVZDÁVANIA  A  PREBERANIA 

 
1. Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy v akosti a vyhotovení, na ktorý sa spravidla 

používa a ktorý určuje táto zmluva. 

 

2. Odovzdanie a prebranie predmetu zmluvy sa uskutoční na základe protokolu o odovzdaní a 

prevzatí predmetu zmluvy, potvrdeného zodpovednými zástupcami oboch zmluvných strán. 

 

3. Kupujúci nadobúda vlastnícke  právo k tovaru, hneď ako mu je tovar odovzdaný a on 

podpisom zodpovednej osoby potvrdí jeho prevzatie na dodacom liste. 

 

4. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho po jeho fyzickom prebratí 



a písomnom potvrdení prevzatia od predávajúceho.  

 

 

VII. ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ  ZA  VADY 

 
1. Predávajúci poskytuje na dodaný tovar záruku po dobu 60  mesiacov alebo 100 000 km odo 

dňa jeho prevzatia. 

2. Predávajúci sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád tovaru do troch (3) dní od  

uplatnenia reklamácie. Termín odstránenia vád sa dohodne písomnou formou.  

 

3. Ak sa ukáže, že vada tovaru je neodstrániteľná, zaväzuje sa predávajúci dodať do 7 dní  od 

zistenia tejto skutočnosti náhradný tovar 

 

4. Kupujúci sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady tovaru uplatní bezodkladne po jej  

zistení písomnou formou. 

 

5. Ďalšie vzťahy zmluvných strán týkajúce sa záruky za tovar, vád tovaru a nárokov z nich 

vyplývajúcich sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.  

 

VIII. SANKCIE  
 

1. Pri omeškaní úhrady faktúry sa určujú úroky z omeškania objednávateľovi podľa § 369a 

Obchodného zákonníka a § 1 ods. 1 nar. vlády č. 21/2013 Z.z. 

2. Kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, že predávajúci si neplní svoje 

povinnosti, ktoré mu vyplývajú z tejto zmluvy. Pred odstúpením od zmluvy je kupujúci 

povinný písomne vyzvať predávajúceho, aby si splnil svoje zmluvné povinnosti. V prípade, 

ak si predávajúci svoje zmluvné povinnosti nesplní ani v lehote 15 kalendárnych dní od 

doručenia výzvy, je kupujúci oprávnený za podmienok uvedených v tejto zmluve od zmluvy 

odstúpiť. 

 

3. Predávajúci je povinný zaplatiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej 

ceny predmetu zmluvy za každý omeškaný deň, ak tovar, ktorý je predmetom zmluvy 

nebude poskytnutý v dohodnutom čase, na dohodnutom mieste a v požadovanej kvalite. 

 

IX.  ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 

 

1. Táto zmluva je vyhotovená v piatich exemplároch, pričom predávajúci obdrží dve 

vyhotovenia a kupujúci obdrží tri vyhotovenia. Všetky exempláre zmluvy majú rovnakú 

platnosť.  

 

2. Túto zmluvu možno zmeniť, upraviť alebo doplniť jedine písomnými dodatkami k nej 

potvrdenými obidvoma zmluvnými stranami. V prípade, ak sa niektorá zo zmluvných strán 

dozvie o skutočnostiach vyžadujúcich zmenu, úpravu alebo doplnenie tejto zmluvy, je 

povinná o tom obratom informovať druhú zmluvnú stranu. 

 

3. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zmluvy s náležitou starostlivosťou a odbornosťou, 

v súlade s požiadavkami kupujúceho v rámci dohodnutého predmetu zmluvy a stanovených 

termínov. 



 

4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

jej zverejnenia na webovom sídle kupujúceho. 

 

5. Pre vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim platia dojednania stanovené v tejto zmluve. 

Záležitosti, ktoré neboli výslovne dojednané v tejto zmluve sa riadia príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že s touto zmluvou boli riadne oboznámené, že nebola uzavretá 

v tiesni, ani za iných, jednostranne nevýhodných podmienok. 

 

 

 

 

 

V ….........., dňa ......................     V.......................,dňa .................... 

 

 

Za kupujúceho:      Za predávajúceho:  
 

 

 

 ..........................................      ................................................ 

 

 


