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Výzva 
na predkladanie  ponúk 

 
1. 
Zákazka zadávaná postupom verejného obstarávania podľa § 8 ods. 1, písm. c) bod 1. s použitím § 117 
zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „ZoVO“) pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou.  
 
1. Verejný obstarávateľ/ osoba podľa § 8 ZoVO : Slovenská basketbalová asociácia  
Poštová adresa: Trnavská cesta 37 

Mesto: Bratislava  
PSČ: 831 04  
IČO: 17315166  
Kontaktná osoba: Andrej Kuffa  
Tel. č.: +421 904 805 934  
E-mail: kuffa@slovakbasket.sk  
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): https://www.slovakbasket.sk/  
 
2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa ZoVO: 
Osoba podľa § 8 ods. 1 ZoVO. 
 
3. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa/ osoby podľa § 8 ods. 1 ZoVO:  
“9-miestny osobný automobil” 
 

4. Druh zákazky:  
Tovar 
 
5. Miesto dodania predmetu  zákazky:  
Slovenská basketbalová asociácia, Trnavská cesta 37, 831 04 Bratislava  
 
6. Lehota dodania predmetu zákazky :  
Lehota dodania predmetu zákazky plynie odo dňa doručenia objednávky úspešnému uchádzačovi - do 
15.3.2020 
 
7. Výsledok verejného obstarávania:  
Výsledkom verejného obstarávania bude vytvorenie kúpnej zmluvy na dodanie 9-miestneho osobného 
automobilu s úspešným uchádzačom v tomto postupe verejného obstarávania.   
 
8. Stručný opis zákazky:  Predmetom zákazky je dodanie nového 9-miestneho motorového osobného 
automobilu vo vyhotovení a s výbavou podľa technickej špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 1 tohto postupu 
verejného obstarávania. 
 
9. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 34110000-1 Osobné automobily 

https://www.slovakbasket.sk/
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10. Predpokladaná hodnota zákazky s DPH: 31 000,00 EUR (25 833,333 EUR bez DPH)  
 
11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:  
1. celková najnižšia cena za dodanie tovaru zákazky uvedená v eurách bez DPH – max.  bodov 
 
Úspešným uchádzačom v tomto verejnom obstarávaní sa stane ten uchádzač, ktorý  po vyhodnotení 
ponúk dosiahne najvyšší počet bodov pridelených jeho ponuke pri hodnotení kritéria č.1. Maximálny 
počet bodov pri hodnotení kritéria č.1 bude pridelený uchádzačovi, ktorý ponúkne celkovú najnižšiu cenu 
za dodanie tovaru zákazky  v EUR s DPH. Ostatné ponuky budú hodnotené jednotlivo  bodovým odstupom 
podľa ponúknutého kritéria zostupne. 
 
12. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa:  
dátum a čas: 27.10.2020 o 12:00 hod 
 
13. Miesto na predloženie ponúk:  

Uchádzač predloží ponuku osobne alebo ju zašle poštovou zásielkou na adresu verejného 
obstarávateľa/osoby podľa § 8 ods. 1 ZoVO uvedenú v bode 1 a v termíne na predloženie ponuky. 
Uchádzač ponuku predloží v uzatvorenej/zalepenej obálke s označením názvu a sídla uchádzača, 
označením názvu a sídla osoby podľa § 8 ods. 1 ZoVO uvedenú v bode 1 tejto výzvy a označením 
súťaže “ Neotvárať – súťaž – 9-miestny osobný automobil”. 
 
14. Obsah ponuky a podmienky účasti 
Uchádzač v ponuke predloží :  

1. Vyplnený cenový návrh podľa Prílohy č.2 Špecifikácia ceny 

2. Čestné vyhlásenie podľa Prílohy č. 3 tejto výzvy 

3. Doklad podľa § 32 ods. 2 písm.e) ZoVO – o oprávnení dodávať služby, ktorý zodpovedá 
predmetu zákazky (výpis z OR, živnostenské oprávnenie a pod.) 

4. Návrh na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom/osobou podľa § 8 ods. 1 ZoVO na 
hodnotenie ponúk.  
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Uchádzač (názov a sídlo):  
 

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ 
 
Predmet zákazky : “9-miestny osobný automobil” 

 
 
 

Cenová ponuka musí obsahovať celkovú cenu bez DPH a celkovú cenu s DPH. V prípade, že 
uchádzač nie je platcom DPH, uvedie to v cenovej ponuke.  
 
 

Kritérium č. 1:  
celková najnižšia cena za dodanie tovaru 
zákazky  
(váha kritéria č.1: 100 bodov) 
 

NÁVRH UCHÁDZAČA:  
Cena bez DPH: ................................. EUR  
DPH: ................................................... EUR  
Cena s DPH: …...................................EUR  
 

 
 
V ..................................                                             Podpis uchádzača: 
Dňa: ............................. 
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Príloha č.1  

1. Opis predmetu zákazky 

Predmetom zákazky je dodanie nového 9-miestneho osobného motorového vozidla od 

autorizovaného predajcu a to za podmienok uvedených nižšie. Osobné motorové vozidlo bude 

používané na prepravu osôb a potrebného vybavenia pre plnenie úloh verejného obstarávateľa. 

Technické vybavenie je stanovené na základe požadovaných vlastností pri plnení úloh a 

technickými parametrami bežne dodávaných vozidiel v danej triede. 

 

2. Všeobecné požiadavky 

 

Predmet zákazky: 

9-miestny osobný automobil (segment „H 4“ podľa štatistiky ZAP SR)  

 

Špecifikácia predmetu zákazky:  

 

Farebné vyhotovenie:  

karoséria - bezpríplatková farba  

interiér - tmavý látkový  

 

Karoséria:  

Samonosná karoséria celokovová (oceľová plne pozinkovaná .),9 miestna,  

 

Vyhotovenie:  

Dĺžka: max. 5 400 mm  

Celková výška: max. 2 000 mm  

 

Motor:  

Vpredu, vznetový, radový min. 4 - valec s kvapalinovým chladením,  

Objem: min. 2,0 l 

Emisná trieda: EURO V  

Palivo: motorová nafta  

Maximálny výkon: min. 96kW  

Max. krútiaci moment: min. 350Nm  

Maximálna spotreba paliva v l/100 km podľa normy 1999/100/EEC:  

kombinovaná: max. 8,5 l  
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Jazdné vlastnosti: 

Maximálna rýchlosť: min. 180 km/hod.  

 

Pohon:  

Druh: stály pohon prednej nápravy,  

 

Prevodovka: automatická, min. 6-stupňová plne synchronizovaná  

 

Podvozok:  

Rázvor: min. 3000 mm  

Rozchod vpredu/vzadu: min. 1600mm  

 

Hmotnosti a objemy: 

Celková hmotnosť: max. 3100 kg   

Objem úložného priestoru od tretieho radu: min. 1,9 m3   

Objem palivovej nádrže: min. 70 l  

 

Povinné vybavenie vozidla:  

povinná výstroj a výbava stanovená pre daný druh vozidla (v zmysle zákona č. 725/2004 Z.z. o 

podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov):  

• Výstražný trojuholník  

• Ťažné lano  

• Lekárnička 

• Podložky na upevnenie tabuliek s evidenčným číslom  

• Rezervné koleso  

 

Minimálne (požadované) vybavenie vozidla:  

• Posilňovač riadenia  

• Kožený výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant  

• Výškovo a pozdĺžne nastaviteľné sedadlo vodiča  

• ABS s rozdeľovačom brzdného účinku, ESP, ASR 

• Stierač a ostrekovač zadného okna  

• Asistent rozjazdu do kopca  

• Tónované sklá  

• Tretie brzdové svetlo  

• Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním  

• Elektrické ovládanie predných okien  
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• Osvetlenie batožinového priestoru  

• Otáčkomer  

• Imobilizér  

• Predné airbagy vodiča a spolujazdca  

• 3-bodové bezpečnostné pásy na všetkých sedadlách (aj tretie sedadlo vzadu v strede)  

• Klimatizácia 

• Rádio s bluetooth pripojením 

• Signalizácia rozsvietených svetiel  

• Signalizácia nezapnutia bezpečnostných pásov  

• Poťah sedadiel štandardný – látkový  

• Palubný počítač  

• Vnútorné spätné zrkadlo so zabezpečením proti oslneniu (min. prepínateľné)  

• Elektricky ovládané/vyhrievané spätné zrkadlá  

• Bočné airbagy vodiča a spolujazdca  

• Bočné airbagy pre 2 a 3 rad sedadiel 

• Sada gumených rohoží na podlahu  

• Tempomat  

• Multifunkčný volant  

• Parkovací asistent (senzor vzadu )  

• Posuvné dvere na jednej strane  

• Svetlomety do hmly  

• Stmavené sklá v priestore pre cestujúcich  

• Alarm s kontrolou vnútorného priestoru  

• Min.počet miest na sedenie vrátane vodiča : 9  

• Vyberateľné sedadlá 

• Stierač a ostrekovač na zadnom okne  

 

Pneumatiky  

• Sada 4ks zimných pneumatík na oceľových diskoch + kryty kolies 

 
 
 
 
Príloha č.2 – špecifikácia ceny (vložiť excel tabuľku) 

Príloha č 3 – čestné vyhlásenie 
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Príloha č.2 – špecifikácia ceny  

 
 

Predmet zákazky : “ 9-miestny osobný automobil“ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
V ..................................                                             Podpis uchádzača: 
Dňa: ............................. 
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Príloha č. 3 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE 

 

UCHÁDZAČ :   

Predmet zákazky : “ 9-miestny osobný automobil“ 
 

č e s t n e   v y h l a s u j e, 

že podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) v nadväznosti na § 117 ods. 5 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov   s p ĺ ň a     podmienky 

účasti vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky: “ 9-miestny osobný automobil“ 
 

1. je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu – podľa požiadaviek 

verejného obstarávateľa, ktoré preukazuje – dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať 

stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky (§ 32 ods. 2 písm. e); 

2. nemá uložený zákaz činnosti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej 

republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu (§ 32 ods. 2 písm. f) . 

V Bratislave, dňa ………… 

 

Podpis uchádzača:  

 


