
Príloha č. 1 

 

Špecifikácia predmetu zákazky 

 

Predmetom zákazky je nové osobné motorové vozidlo. 

 

Technické parametre : 

Palivo:     benzín alebo diesel 

Výkon:    min. 80 kW 

Emisná norma:  EURO 6  

Spotreba kombinovaná:  max. 7,5 l/100 km 
Pneumatiky:   min. R 15 

Farba vozidla:   nerozhoduje 

Počet sedadiel:  7  

Počet dverí:   5 – preferované sú ľavé a pravé bočné posuvné dvere 

 

Bezpečnosť: 

 

ABS, ESP, 

airbagy:  min. 6 ks 

elektrická detská poistka,  min. zadné parkovacie senzory, 

elektricky ovládané predné a zadné okná, 
trojbodové bezpečnostné pásy: varovný signál nezapnutých bezpečnostných pásov (min. 

vodič a spolujazdec), 

predné hmlové svetlomety, 

centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním. 

 

Ďalšie požiadavky na výbavu: 

 

klimatizácia:  

palubný počítač, 
vyhrievané zadné okno so stieračom, 

rádio s reproduktormi, 

tempomat. 

povinná výbava, 

podlahové gumy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Príloha č.2   

 

                         
Návrh na plnenie kritéria 

 Cena za predmet zákazky celkom (vrátane DPH) za celý predmet zákazky 

 

 

 

Obchodné meno uchádzača:................................................................................................. 

 

Sídlo, miesto podnikania:...................................................................................................... 

 

                   IČO:................................... 

 

Názov zákazky Cena v EUR bez DPH DPH v EUR Cena v EUR s DPH 

Osobné 7 miestne motorové 

vozidlo  

 

   

 

 

* Ak  oslovený subjekt  je/nie je  platcom DPH, uvedie túto skutočnosť:   

   som platcom DPH / nie som platcom DPH  -  (nehodiace sa preškrtnúť) 

 

V..................................dňa:.....................................  

                               

 

Podpis osoby oprávnenej konať v mene uchádzača :.............................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Príloha č. 3 

Čestné vyhlásenie 

 

Uchádzač: 

 

Obchodné meno/názov: 

Sídlo/miesto podnikania:  

IČO: 

 

 

týmto v zmysle ZoVO a požiadavky uvedenej vo výzve na predkladanie cenovej ponuky 

na predmet zákazky – „Nákup osobného motorového vozidla“   v postupe zadávania  zákazky 

s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ktorú uskutočňuje verejný 

obstarávateľ Centrum pre deti a rodiny Banská Bystrica 

 

 

      čestne vyhlasujem 

ž e  

 

1.spĺňam Podmienky účasti Osobné postavenie v zmysle § 32 ods. 1 písm. e) a písm. f) zákona 

o verejnom obstarávaní :  

-som oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať  

 službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky 

-nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím  

 v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V........................................dňa .......................................................... 

 

 

 

Podpis oprávnenej osoby konať v mene uchádzača  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Príloha č.5 
 

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV 
Vyhlásenie uchádzača/člena skupiny dodávateľov  
Názov, obchodné  meno  uchádzača:  
Adresa sídla, alebo miesta podnikania  uchádzača:  
IČO uchádzača:  
/alternatíva – člen  skupiny 1 . x , pre každého identifikačné údaje Názov, obchodné meno, Adresa sídla, alebo 

miesta  podnikania, IČO): 
 

V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade 

s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 

údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o 

ochrane údajov) týmto  
udeľujem/udeľujeme  súhlas 

verejnému obstarávateľovi a dotknutým orgánom podľa osobitných predpisov  
so spracovávaním osobných údajov 

uvedených v rámci verejného obstarávania  vyhláseného na predmet  zákazky:  
„Nákup osobného motorového vozidla“    
verejným obstarávateľom Centrom pre deti a rodiny Banská Bystrica na základe Výzvy na predloženie cenovej 

ponuky ZsNH. 
Účelom poskytnutia súhlasu je udelenie súhlasu so spracovaním  osobných údajov  poskytnutých v rámci 

predmetného verejného obstarávania.  
Týmto vyhlásením sa udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov na obdobie počas trvania predmetného 

verejného obstarávania vyhláseného na uvedený predmet zákazky.  
Po skončení verejného obstarávania budú osobné údaje zlikvidované v súlade so zákonom  

č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov a zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov.  
 

Udelenie súhlasu  je možné kedykoľvek odvolať a jeho odvolanie nemá vplyv na zákonnosť už spracovaných 

osobných údajov do momentu odvolania súhlasu.  
Zároveň s udelením súhlasu na spracovanie osobných údajom týmto vyhlasujem, že sú mi známe informácie 

o mojich právach v zmysle čl. 15 až 22 nariadenia Európskeho parlamentu  

a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 

údajov a § 21 až 28 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

a že mi boli poskytnuté všetky informácie podľa čl. 13 nariadenia č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri 

spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
 

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

Uchádzač/člen skupiny dodávateľov : 
Osoba oprávnená konať v mene uchádzača/člena skupiny dodávateľov: 
- meno a priezvisko: 
- funkcia: 
Vyhlásenie musí byť podpísané uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo 

iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch. 
 

 

 


