
Detský domov Piešťany, Sasinkova 11, 921 59 Piešťany 

________033/2433014, e-mail: ekonom.ded.piestany@upsvar.sk_______ 

 

             

Detský domov v Piešťanoch ako verejný obstarávateľ v  zmysle § 6 ods. 1 písm. d) 

zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov zadáva v rámci prieskumu trhu zákazku podľa § 9 ods. 9 zákona 

č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 

 

výzvu na predloženie cenovej ponuky 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov:  Detský domov Piešťany 

Adresa:  Sasinkova 11, 921 59 Piešťany 

Zastúpený:        Mgr. Iveta Hanková, riaditeľka 

IČO:  00351636 

Kontaktná osoba:  Mgr. Iveta Hanková 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

Číslo účtu. 7000420445/8180 

Telefón:  033/2433011 

Elektronická pošta:  detskydomov_py@nextra.sk 

 

2.   Predmet zákazky: Zákazka na dodanie tovaru s názvom:  

 

Nákup motorového vozidla 

 

3.  Predpokladaná hodnota zákazky: do 9416,- 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 

1. Predmetom zákazky je zabezpečenie nákupu motorového vozidla podľa špecifikácie 

v bode 2. 

2. Špecifikácia predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky motorového vozidla pri dodržaní 

nasledovných parametrov: 

Základné technické parametre: 

Motor: benzínový, min. výkon 60 kW objem  min. 1 100 cm3  

Karoséria: päťdverová    Počet miest na sedenie: 5  

Objem batožinového priestoru: základný – minimálne 500 l 

Rok výroby: 2013 s  najazdenými max. 1000 km 

 

 



Vybavenie vozidla 

Priestranný kufor na prepravu kočíka, invalidného vozíka 

ABS 

klimatizácia 

Centrálne uzamykanie s diaľkovým ovládaním 

Elektrické ovládanie okien vpredu 

Zabezpečovacie zariadenie – imobilizér 

Sada zimných a letných pneumatík 

 

Všeobecné podmienky dodávky vozidla 

Predmetom dodávky môže byť iba vozidlo v požadovanom vyhotovení schválenom na 

prevádzku na pozemných komunikáciách SR v zmysle zákona č. 725/2004 Z.z. v 

znení neskorších predpisov, a to iba od subjektov autorizovaných prísl. orgánom 

štátnej správy na dovoz a predaj príslušných výrobných značiek SR 

S vozidlom musí byť dodaný platný technický preukaz, návod na obsluhu a údržbu 

vozidla v slovenskom jazyku, servisná knižka 

Spotreba PHM 

Uchádzač uvedie priemernú spotrebu PHM, ktorú udáva výrobca 

 

6. Splnenie podmienok účasti 

Uchádzač predloží cenovú ponuku na predmet zákazky, ktorý je špecifikovaný v bode 5.2 

tejto Výzvy. 

Uchádzač musí s cenovou ponukou predložiť fotokópiu aktuálneho dokladu o oprávnení 

podnikať v predmete zákazky v zmysle bodu 5 tejto Výzvy 

 

7. Lehota a miesto plnenia predmetu zákazky:  do 30.12.2013  

Detský domov, Sasinkova 11, 921 59 

Piešťany 

Úspešnému uchádzačovi bude vystavená objednávka na dodanie tovaru. 

 

8. Cena a spôsob určenia 

- 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 

5.2 tejto Výzvy 

- Ponuka musí obsahovať identifikačné údaje dodávateľa/poskytovateľa tovaru. 

- Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní v ponuke 

 

9. Možnosť predloženia variantných riešení 

Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému 

riešeniu. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, toto nebude zaradené do 

vyhodnotenia ponúk. 

 

10. Lehota a miesto na predkladanie ponúk: 

Ponuku predložte v lehote do 23.12.2013 do 10:00 hod. osobne do  

Detský domov 



Sasinkova 11 

921 59 Piešťany  

alebo poštou, prípadne e-mailom na adresu: detskydomov_py@nextra.sk 

 

11.  Kritéria na hodnotenie ponúk: 

Ponuka sa bude vyhodnocovať na základe najnižšej ceny. Ponuku uchádzača s najnižšou 

cenou, ktorý splnil podmienky účasti, verejný obstarávateľ vyhodnotí ako úspešnú, to 

znamená, že sa hodnotí cena celkom (cena s DPH), ktorú bude verejný obstarávateľ 

platiť. Oznámenie o výsledku bude uchádzačom zaslané mailom. 

 

12. 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 ani jednu ponuku v prípade, že predložené cenové ponuky budú vyššie, ako je 

výška finančných prostriedkov určených na realizáciu tejto zákazky. 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 Piešťanoch,  dňa  18.12.2013 

 

       ............................................... 

            Mgr. Iveta Hanková  

                      riaditeľka 


