
Detský domov Škovránok 
Budovateľov 801, 981 01 Hnúšťa 

___________________________________________________________________________ 

Ev.č. 385/2013 
 

Výzva na predloženie cenovej ponuky 
(zadávanie zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) 
 
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov:  Detský domov Škovránok 
Adresa:  Budovateľov 801, 981 01 Hnúšťa 
IČO:  37955411 
Kontaktná osoba:  Ing. Zuzana Vengrínová 
Telefón:  0472433014 
Fax:  0475491108  
Emailová adresa:  ded.hnusta@gmail.com  

 
2. Predmet zákazky: zákazka na dodanie tovaru s názvom 
 

„Nákup sedemmiestneho motorového vozidla“ 
  
 
3. Predpokladaná hodnota zákazky: do 10 833,33 Eur (bez DPH) 
 
4. Druh zákazky a spoločný slovník obstarávania (CPV): 
 Zákazka na dodanie tovaru 
 Hlavný slovník CPV  
 Hlavný predmet: CPV 34110000-1 Osobné automobily 

 

5. Opis predmetu zákazky:  

 Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky motorového vozidla pri dodržaní
 nasledovných parametrov. 

5.1 Požadované technické parametre 
Rok výroby:  2013 
Výkon:   85 kW 
Palivo:   benzín 
Priemerná spotreba: max. 6,2l /100 km 
 
5.2. Požadovaná výbava (minimálna) 
Palubný počítač 
Posilňovač riadenia 
ABS s rozdeľovačom brzdnej sily 
Manuálna klimatizácia  
Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním 
Elektrické ovládanie predných okien 
Elektronické ovládanie a vyhrievanie spätných zrkadiel 
Airbag vodiča, spolujazdca, bočné vpredu 
Autorádio CD/MP3 



Rezerva 
6. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: 
      Nie 
 
7. Splnenie podmienok účasti: 

Uchádzač predloží cenovú ponuku na predmet zákazky s podrobným opisom, ktorý je 
špecifikovaný v bode č. 5 a v termíne podľa bodu č. 11 tejto výzvy. Uchádzač musí s 
cenovou ponukou predložiť fotokópiu aktuálneho dokladu o oprávnení podnikať v 
predmete zákazky v zmysle bodu č. 5 predmetnej výzvy. 
 

8. Trvanie zmluvy alebo lehota plnenia, miesto plnenia: 
 Verejný obstarávateľ požaduje dodanie tovaru do 20.12.2013. 
 Miesto plnenia: Detský domov Škovránok, Budovateľov 801, 98101 Hnúšťa 
 

9. Cena a spôsob určenia ceny:  
 Cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky,  
 a to v nasledovnej štruktúre:  

 cenu žiadame stanoviť s požadovanou špecifikáciou predmetu zákazky v zmysle bodu 
č. 5 tejto výzvy 

 ponuka musí obsahovať identifikačné údaje dodávateľa (adresa, telefón, e-mail, IČO, 
DIČ, IČ DPH, bankové spojenie, kontaktná osoba s kontaktnými údajmi). Ponuka 
musí byť podpísaná osobou oprávnenou jednať za uchádzača alebo v jeho mene,  

 uchádzač, ktorý nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní v ponuke,  
 uchádzačovi sa umožňuje predložiť ponuku len na celý predmet zákazky v zmysle  

bodu č. 5 tejto výzvy.  
 
10. Lehota a miesto na predkladanie ponúk: do 25.11.2013 do 12.00 hod 
 
 Poštou alebo osobne na adresu:  

Detský domov Škovránok 
Budovateľov 801, 98101 Hnúšťa 
Ing. Zuzana Vengrínová 
 

Mailom na adresu: ded.hnusta@gmail.com  
  

Ponuky sa predkladajú v uzavretom obale s uvedením obchodného mena a sídla 
uchádzača alebo miesta podnikania.  
  
Označenie ponuky uchádzača: „SÚŤAŽ - N E O T V Á R A Ť“  
 

  Heslo súťaže: „Nákup sedemmiestneho motorového vozidla“  
 
11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 

Verejný obstarávateľ zvolil pre vyhodnotenie predložených ponúk zadávanej zákazky 
kritérium najnižšia cena  na základe § 35 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní. Ponuka sa bude vyhodnocovať na základe najnižšej ceny pri splnení 
požadovaných technických parametrov a požadovanej výbavy. Cenovú ponuku uchádzača 
s najnižšou cenou, ktorý splnil podmienky účasti, verejný obstarávateľ vyhodnotí ako 
úspešnú, to znamená, že sa hodnotí cena celkom (s DPH), ktorú bude verejný obstarávateľ 
platiť. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená kúpna zmluva podľa predloženej 



cenovej ponuky. Neúspešných uchádzačov verejný obstarávateľ nebude informovať 
o výsledku vyhodnotenia ponúk. 

 

12. Vyhradenie práva:  
 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo :  

1. zrušiť použitý postup zadávania zákazky v prípade, že sa zmenia okolnosti, za ktorých 
sa vyhlásilo verejné obstarávanie, pričom následne nebude vystavená objednávka 
úspešnému uchádzačovi,  
2. neprijať ponuku v prípade, že predložené cenové ponuky budú vyššie, ako je výška 
finančných prostriedkov určených na realizáciu zákazky uvedená v bode č. 3 tejto výzvy, 
následne bude použitý postup zrušený,  
3. nevybrať ani jednu ponuku v prípade, že ponuky nebudú zodpovedať požiadavkám  
verejného obstarávateľa. Všetky náklady spojené s vypracovaním ponuky znáša uchádzač.  
 
 
 
 
V Hnúšti, dňa 20.11.2013 

 
 
 

 
                  Mgr. Zuzana Fábryová 
                        riaditeľka DeD 

 


