
Viktória Dance Servis, s.r.o., Zalužice 179, 072 34 

 
Výzva na predloženie cenovej ponuky 

Automobily 

 

A.1 POKYNY PRE UCHÁDZAČOV 
 

1 IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA 

Verejný obstarávateľ:  Viktória Dance Servis, s.r.o., Zalužice 179, 072 34 

V zastúpení:   Maroš Kráľ 

IČO:   47599243 

Kontaktná osoba:  Ing. Mgr. Martin Hriňák 

E-mail:    hrinak.vo@gmail.com 

(ďalej len „verejný obstarávateľ“) 

 

2 PREDMET ZÁKAZKY 

2.1 Názov predmetu zákazky: Automobily 

2.2 Opis predmetu zákazky: Nákup dvoch automobilov podľa špecifikácií v časti B.1 – „Opis predmetu 

zákazky“ tejto výzvy. Zákazka je rozdelená na dve časti, ktoré budú vyhodnocované samostatne. 

2.3 Miesto dodania alebo plnenia: Zalužice 179, 072 34. 

 

3 ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV 

3.1 Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov pridelených verejnému obstarávateľovi na 

základe zmluvy o poskytnutí investičnej pomoci v rámci národného projektu „INVESTIČNÁ POMOC PRE 

SOCIÁLNE PODNIKY – NENÁVRATNÁ ZLOŽKA“ číslo: 2/2020/§ 54 – IP SP. 

 

4 ZMLUVA 

4.1 Výsledkom zadávania zákazky bude uzavretie kúpnej zmluvy. 

4.2 Lehota dodania predmetu zákazky: do 7 pracovných dní odo dňa účinnosti uzavretej zmluvy.  

 

5 DOROZUMIEVANIE MEDZI VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM A UCHÁDZAČMI 

5.1 Dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a uchádzačom možno uskutočňovať písomne 

prostredníctvom pošty alebo iného doručovateľa alebo elektronicky alebo ich kombináciou. 

5.2 Pri zistení rozdielov medzi obsahom informácie predloženej/doručenej elektronickými prostriedkami 

a informácie predloženej v listinnej podobe je rozhodujúca listinná podoba. 

 

6 VYHOTOVENIE A PREDLOŽENIE PONUKY 

6.1 Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku. Ak 

je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do 

štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí 

rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.  

6.2 Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného 

nároku voči verejnému obstarávateľovi. 
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6.3 Ponuky doručené na adresu verejného obstarávateľa a predložené v lehote na predkladanie ponúk sa 

uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie vyhlásenej verejnej súťaže. 

6.4 Ponuka musí obsahovať Návrh na plnenie kritérií – podrobné hodnoty parametrov a Návrh na plnenie 

kritérií – cena podľa prílohy č. 1 tejto výzvy a vyplnený a podpísaný návrh kúpnej zmluvy podľa prílohy č. 2 

tejto výzvy. 

6.5 Ponuky sa predkladajú v lehote na predkladanie ponúk v uzavretom obale s uvedením obchodného mena 

alebo názvu, sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača s označením „súťaž“ a heslom súťaže 

„Automobily“ na adresu APROMOD, s. r. o., M. R. Štefánika 716/29, 900 46 Most pri Bratislave, alebo e-

mailom s predmetom „Automobily“ na adresu hrinak.vo@gmail.com. 

6.6 Lehota na predkladanie ponúk: 18. 12. 2020 do 24.00 h. 

6.7 Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa vráti uchádzačovi a nebude zaradená do 

vyhodnocovania. 

6.8 Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky 

členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vylúči 

uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov. 

6.9 Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovenej do 31. 03. 2021. 

6.10. Otváranie ponúk je neverejné a uskutoční sa 19. 12. 2020 o 0:00 v Moste pri Bratislave. 

 

7 VYHODNOTENIE PONÚK 

7.1 Ak budú identifikované nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách, ktoré uchádzač poskytol, bude 

požiadaný o vysvetlenie ponuky a, ak je to potrebné, aj o predloženie dôkazov. Vysvetlením ponuky nemôže 

dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní. 

 

8 UZAVRETIE ZMLUVY 

8.1 Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom podľa prílohy č. 2. 

8.2 Úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť 

potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohla byť uzavretá do 10 pracovných dní odo dňa zaslania výzvy na jej 

podpis. 

8.3 Odkladacia podmienka nadobudnutia účinnosti zmluvy: Schválenie zákazky v rámci kontroly verejného 

obstarávania zo strany Poskytovateľa (t. j. doručenie správy z kontroly verejného obstarávania so záverom 

z overenia/kontroly s vyhlásením, že počas overovania/kontroly verejného obstarávania nebolo zistené porušenie 

princípov a postupov verejného obstarávania definovaných právnymi predpismi EÚ a SR pre verejné 

obstarávanie).  

 

 



 3 

A.2 KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK A SPÔSOB ICH 

UPLATNENIA 

 

1 Ponuky budú vyhodnotené na základe najnižšej ceny v eurách bez DPH v každej časti samostatne.  

2 Ceny a hodnoty parametrov uchádzač uvedie do priložených formulárov v prílohe č. 1 tejto výzvy. Cena sa 

uvádza v eurách. 

3 Verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať iba tie ponuky, ktoré splnili požiadavky na predmet zákazky 

stanovené v tejto výzve.  

4 Úspešný bude ten uchádzač, ktorý predloží najnižšiu cenu. V prípade, že viac uchádzačov predloží rovnakú 

najnižšiu cenu, budú títo uchádzači oslovení s požiadavkou na úpravu predloženej ceny smerom nadol 

a vyhodnotení podľa kritérií uvedených v tomto bode. Tento proces sa bude opakovať, až kým nezostane práve 

jeden uchádzač s najnižšou cenou. V prípade, že uchádzači odmietnu znížiť predloženú cenu, rozhodne o úspešnom 

uchádzačovi žreb. 

 

 

B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 
 

Pokiaľ sa v opise predmetu zákazky použil odkaz na konkrétnu značku, výrobcu alebo výrobok alebo typ 

výrobku, boli použité výlučne pre ilustráciu vtedy, ak nebolo možné dostatočne presne a zrozumiteľne opísať 

predmet zákazky v súlade s obvyklou obchodnou praxou prevažujúcou pri dodávke rovnakých alebo obdobných 

predmetov zákazky. V takýchto prípadoch sa má za to, že je takýto odkaz vždy doplnený slovami „alebo 

ekvivalentný“ a platí, že uchádzač môže vždy ponúknuť aj ekvivalentné alebo lepšie plnenie. Hodnoty 

parametrov uvedené v špecifikácii sú minimálne a uchádzač môže predložiť tovar aj s lepšími parametrami. 

 

 1. časť: SUV  

Č. Názov parametra Požadovaná hodnota parametra 
1. Typ vozidla SUV 

2. Palivo nafta motorová  

3. Výkon min. 145 kW 

4. Prevodovka automatická 

5. Počet stupňov prevodovky min. 8 

6. Zdvihový objem motora max. 2 300 cm³ 

7. Lak  metalický 

8. Počet miest na sedenie min. 5 

9. Minimálna svetlá výška podvozku min. 185 mm 

10. Objem palivovej nádrže min. 70 l 

11. Kolesá R19 

12. Disky z ľahkých zliatin 

13. Pohon všetkých kolies áno 

14. Objem batožinového priestoru bez sklopenia sedadiel min. 600 l 

15. Objem batožinového priestoru so sklopením sedadiel min. 1650 l 

16. Farba červená, strieborná, čierna, oranžová 

17. Záruka min. 5 rokov bez obmedzenia kilometrov 

18. Predné svetlomety LED adaptívne 

19. Zadné svetlomety LED 

20. Počet najazdených kilometrov max. 10 
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21. Monitorovanie tlaku v pneumatikách áno 

22. Systém na udržanie vozidla v jazdnom pruhu áno 

23. Systém na sledovanie únavy vodiča áno 

24. Systém autonómneho núdzového brzdenia áno 

25. Elektronická parkovacia brzda áno 

26. Čelné airbagy vodiča a spolujazdca (vypínateľný) áno 

27. Bočné airbagy vodiča a spolujazdca áno 

28. Hlavové (okenné) airbagy vpredu a vzadu áno 

29. Antiblokovací brzdový systém  áno 

30. Brzdový asistent (BAS alebo ekvivalentný) áno 

31. Elektricky nastaviteľné predné sedadlá s pamäťou pre sedadlo 
vodiča 

áno 

32. Elektrický imobilizér áno 

33. Elektronický systém riadenia prešmykovania kolies áno 

34. Integrovaná navigácia s min. 7,5" farebným LCD vrátane 
aktualizácií máp počas záručnej doby 

áno 

35. Posilňovač riadenia áno 

36. Elektronický stabilizačný systém áno 

37. Dažďový a svetelný senzor áno 

38. Plnohodnotné náhradné koleso áno 

39. Kontrola stability a stabilizátor prívesu áno 

40. Asistent rozjazdu do kopca áno 

41. Parkovací asistent áno 

42. Hmlové LED svetlomety áno 

43. Elektricky ovládané okná áno 

44. Predná a zadná lakťová opierka áno 

45. LED svetlomety pre denné svietenie áno 

46. Bluetooth áno 

47. Multifunkčný kožený volant, výškovo a pozdĺžne nastaviteľný áno 

48. Adaptívny tempomat áno 

49. Klimatizácia automatická, min. dvojzónová áno 

50. Diaľkové ovládanie centrálneho zamykania áno 

51. Elektricky ovládané vonkajšie zrkadlá, nastaviteľné, vyhrievané áno 

52. Strešné lyžiny áno 

53. Vonkajšie spätné zrkadlá s ukazovateľmi smeru vo farbe vozidla áno 

54. Stop Go systém alebo ekvivalentný áno 

55. Alarm áno 

56. Vyhrievanie predných a zadných sedadiel áno 

57. Solárne predná sklá áno 

58. Tmavé zadné sklá áno 

59. Elektricky ovládané dvere batožinového priestoru áno 

60. Asistent monitorovania mŕtveho uhla áno 

61. Asistent na upozornenie na vozidlá približujúce sa v priečnom 
smere pri cúvaní 

áno 

62. Asistent na bezpečné opustenie vozidla áno 

63. Upozornenie na prítomnosť cestujúcich na zadných sedadlách áno 

64. Displej s premietaním na čelné sklo áno 

65. Bezdrôtové nabíjanie mobilného telefónu áno 
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66. Zadná parkovacia kamera áno 

67. Systém monitorovania okolia vozidla – min. 4 kamery áno 

   

 2. časť: Dodávka  

Č. Názov parametra Požadovaná hodnota parametra 
1. Typ vozidla dodávka 

2. Palivo nafta motorová 

3. Výkon min. 120 kW 

4. Prevodovka manuálna 

5. Počet miest na sedenie min. 3 

6. Objem nákladného priestoru min. 15 m³ 

7. Užitočná hmotnosť min. 1 250 kg 

8. Dĺžka nákladného priestoru min. 4 050 mm 

9. Šírka nákladového priestoru min. 1 650 mm 

10. Výška nákladového priestoru min. 1 638 mm 

11. Výška vozidla max. 2,6 m 

12. Počet najazdených kilometrov max. 10 

13. Záruka min. 2 roky 

14. Farba biela 

15. Airbag vodiča áno 

16. Antiblokovací brzdový systém (ABS) áno 

17. Brzdový asistent áno 

18. Automatické uzamknutie vozidla pri rozjazde áno 

19. Posilňovač riadenia áno 

20. Predné LED svetlá áno 

21. Elektricky ovládané predné okná áno 

22. Zadné dvojkrídlové dvere plechové, uhol otvárania min. 270° áno 

23. Pravé bočné dvere plechové áno 

24. Centrálne zamykanie áno 

25. Pozdĺžne nastaviteľný volant  áno 

26. Tempomat áno 

27. Klimatizácia áno 

28. Rádio s usb portom a bluetoothom áno 

29. Dvojsedačka spolujazdca s trojbodovými bezpečnostnými pásmi áno 

30. Obmedzovač rýchlosti áno 

31. Zosilnené zadné pruženie dvojlamelové áno 

32. Plná deliaca prepážka áno 

33. Elektricky ovládané a vykurované vonkajšie spätné zrkadlá áno 

34. Zásuvka 12 V v palubnej doske a v nákladnom priestore áno 

35. Elektronický stabilizačný systém (ESP alebo ekvivalentný) áno 
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B.2 SPÔSOB URČENIA CENY 
 

Cena za predmet zákazky 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: 

– cena musí byť stanovená v mene euro, 

– cenu v eurách je potrebné uvádzať ako cenu bez DPH vyjadrenú v eurách, 

– v prípade, že uchádzač nie je platiteľom DPH, toto uvedie pri vyjadrení ceny, 

– určenie ceny a spôsob jej určenia musí byť zrozumiteľný a jasný, 

– cena musí byť stanovená ako konečná a neprekročiteľná, musí zahŕňať všetky náklady uchádzača 

spojené s poskytnutím predmetu zákazky vrátane inštalácie a dopravy do sídla verejného obstarávateľa, 

– uchádzač uvedie hodnoty zaokrúhlené na dve desatinné miesta. 

 

 

B.3 OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU 

ZÁKAZKY 

 

Základné obchodné podmienky dodania predmetu zákazky sú uvedené v návrhu kúpnej zmluvy, ktorá tvorí 

prílohu č. 2 tejto výzvy. 


