
Centrum pre deti a rodiny Banská Bystrica, Kollárova 29, 974 01 Banská Bystrica 

Výzva na predkladanie ponúk 

 

(zadávanie 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) 

 

1. Verejný obstarávateľ: Centrum pre deti a rodiny Banská Bystrica, Kollárova 29, 974 01 

Banská Bystrica. 

 

2. Názov predmetu zákazky: „Nákup osobného motorového vozidla“ 

Druh zákazky: tovar 

Spoločný slovník obstarávania:  

34110000-1   Osobné automobily    

 

a. Opis predmetu zákazky:  

Predmetom zákazky je kúpa a dodanie 1 ks nového 7 miestneho motorového vozidla 

s technickými parametrami a výbavou podľa špecifikácie predmetu zákazky, ktorá je 

neoddeliteľnou súčasťou tejto výzvy (Príloha č. 1). 

Pokiaľ vyplýva zo špecifikácie predmetu zákazky priame alebo nepriame označenie 

výrobku alebo výrobcu, verejný obstarávateľ v takom prípade pripustí ekvivalentné 

plnenie, za ktoré bude považovať výrobok rovnakých alebo vyšších parametrov, ako sú 

požadované. 

Podmienky plnenia predmetu zmluvy sú uvedené v Prílohe č. 4 tejto Výzvy – Kúpna 

zmluva.   

 

3.  Miesto dodania predmetu zákazky: Centrum detí a rodiny Banská Bystrica, Kollárova 

29, 974 01 Banská Bystrica. 

 

4. Predpokladaná hodnota zákazky:   24 380,00  EUR bez DPH / 29 256,00 EUR s DPH 

     

5. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania:  Tovar bude dodaný najneskôr do 6 mesiacov 

od účinnosti zmluvy. S úspešným uchádzačom bude podpísaná Kúpna zmluva - Príloha 

č.4 tejto Výzvy.  

 

6. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:  

Najnižšia cena - Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH. Ponúknutá cena 

úspešného uchádzača zahŕňa všetky jeho náklady na dodanie predmetu zákazky. 

 

Ponuka, ktorá bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky, zakladá právo 

verejného obstarávateľa nezaradiť túto ponuku do vyhodnotenia. 

 

7. Podmienky účasti: Uchádzač musí byť oprávnený dodávať tovar, ktorý zodpovedá 

predmetu zákazky. Uchádzač nemôže mať uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 

potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta 

podnikania alebo obvyklého pobytu, čo preukáže doložením čestného vyhlásenia (Príloha 

č. 3). 

 

8. Lehota, miesto a spôsob predkladania ponúk: do 11.4. 2022 do 11:00 hod. 
Ponuku je potrebné podať v elektronickej podobe prostredníctvom elektronického 

nástroja EVOSERVIS (ďalej len „EN EVOSERVIS“) na webovej stránke 

www.evoservis.sk/mpsvrsr . 

http://www.evoservis.sk/mpsvrsr


 
 

2 
 

Uchádzač v EN EVOSERVIS vloží svoju cenovú ponuku do určeného formulára na 

príjem ponúk (Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH) a vloží nasledovné 

dokumenty:  

1. Vyplnenú Prílohu č. 2 Výzvy - Návrh na plnenie kritéria (NPK) podpísanú štatutárnym 

zástupcom uchádzača alebo ním splnomocnenou osobou vo formáte PDF. V prípade 

splnomocnenej osoby verejný obstarávateľ požaduje úradne osvedčené 

plnomocenstvo. 

2. Vyplnenú a podpísanú štatutárnym zástupcom uchádzača alebo ním splnomocnenou 

osobou Prílohu č. 4 Výzvy – Kúpnu zmluvu vrátane prílohy vo formáte PDF. 

Vyplnená príloha č. 1 zmluvy musí byť v súlade so špecifikáciou uvedenou 

v Prílohe č. 1 Výzvy. V prípade splnomocnenej osoby verejný obstarávateľ požaduje 

úradne osvedčené plnomocenstvo. 

3. Cenník alebo katalóg predajcu, ktorý preukazuje splnenie požiadaviek na predmet 

zákazky (špecifikácií).   

4. Čestné vyhlásenie v zmysle bodu 8. Podmienky účasti vo formáte PDF (Príloha č. 3). 

5. Súhlas so spracovaním osobných údajov (Príloha č. 5). 

 

Akákoľvek komunikácia medzi uchádzačom a verejným obstarávateľom, súvisiaca 

s predmetnou zákazkou bude prebiehať elektronicky, písomnou formou, a to 

prostredníctvom komunikačného rozhrania sprístupneného na internetovej stránke 

nástroja EVOSERVIS.  

Všetky inštrukcie potrebné pre správnu obsluhu softvéru EVOSERVIS sú uvedené na 

internetovej stránke www.evoservis.sk.  

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 

 

10. Vyhradenie práva pre verejného obstarávateľa v postupe zadávania zákazky   

 s nízkou hodnotou: 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo: 

- zrušiť použitý postup zadávania zákazky v prípade, že sa zmenia okolnosti, za   

   ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, 

      - nevybrať ani jednu cenovú ponuku v prípade, že cenové ponuky nebudú zodpovedať    

      podmienkam a požiadavkám verejného obstarávateľa na predmet zákazky alebo budú   

      inak neprijateľné.  

Verejný obstarávateľ príjme cenovú ponuku uchádzača, ktorý bol vyhodnotený na 

základe stanoveného kritéria na prvom mieste a ponúkol najnižšiu cenu celkom za 

daný predmet zákazky a ktorý splnil  podmienky účasti a požiadavky určené v tejto 

výzve na predmet zákazky  

 

11. Kontaktná osoba: Mária Vigašová, zamestnanec zodpovedný za verejné   

            obstarávanie, tel.: 048-2433004,email: ekonom.banskabystrica@ded.gov.sk .  
 

 

 

 

 

 

 

PRÍLOHY : Príloha č.1: Špecifikácia predmetu zákazky                

http://www.evoservis.sk/
mailto:ekonom.banskabystrica@ded.gov.sk
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            Príloha č.2: Návrh na plnenie kritéria    

          Príloha č. 3: Čestné vyhlásenie         

                      Príloha č.4:  Kúpna zmluva 

           Príloha č. 5: Súhlas so spracovaním osobných údajov                                                                                                                                                 

 

 

 

V Banskej Bystrici dňa 27.3.2022 
 

 

 

Vypracovala: Mária Vigašová 

zamestnanec zodpovedný za verejné obstarávanie 

 

 

 

Schválila: Mgr. Ľubica Bľandová 

riaditeľka centra 

                                                                                                                   
 


