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Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ako verejný obstarávateľ v  zmysle § 6 ods. 1 

písm. d) zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) 

predkladá v rámci prieskumu trhu na zadanie zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom 

obstarávaní: 

 

VÝZVU 

                                         na predloženie cenovej ponuky 

 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

  

Názov: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

Sídlo: Špitálska 8,  812 67 Bratislava 

Pracovisko: Župné nám. 5 - 6, Bratislava 

IČO: 307 94 536 

Kontaktná osoba:   Mgr. Michal Trnavský 

Telefón: 02/20441707 

Elektronická pošta: michal.trnavsky@upsvr.gov.sk 

 

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

 

„Nákup pneumatík“ 

 

3. Predpokladaná hodnota zákazky: do 3000 EUR bez DPH  

 

 

4. Druh zákazky a Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
 

Zákazka na dodanie tovaru; 

Hlavný slovník CPV: 

Hlavný predmet: 34351100-3 Pneumatiky pre motorové vozidlá 

 

5. Opis predmetu zákazky 

 

1. Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky kvalitných pneumatík na zimné a letné 

obdobie zvlášť.  

2. Špecifikácia predmetu zákazky:  

Zimné pneumatiky rozmeru 205/45 R 16      -  1 sada 

Letné pneumatiky rozmeru 235/55 R 17 -   3 sady    pre VW Caravelle 

Zimné pneumatiky rozmeru 215/65 R 16 -   1 sada    pre VW Caravelle 
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6. Splnenie podmienok účasti 

 

- Uchádzačovi sa umožňuje predložiť cenovú ponuku len na celý predmet zákazky, 

ktorý je špecifikovaný v bode 5.2 tejto Výzvy a údaje o cene následne doplní do 

prílohy č. 1 - „Plnenie kritérií“. 

- Uchádzač musí s cenovou ponukou predložiť fotokópiu aktuálneho dokladu 

o oprávnení podnikať v predmete zákazky v zmysle bodu 5 predmetnej výzvy. 

- Úspešný uchádzač následne predloží originál alebo úradne overenú kópiu tohto 

dokladu. 

- Pri ponuke požaduje verejný obstarávateľ doplniť pri rozmere pneumatiky aj údaje 

z nového európskeho štítku, t.j. spotrebu, priľnavosť, hlučnosť 

 

7. Lehota a miesto dodania tovaru 

 

Jednotlivo počas rokov 2013 – 2014 podľa vystavených objednávok, do vyčerpania 

predpokladanej hodnoty zákazky. 

 

Plán nákupu pneumatík v rokoch 2013 – 2014  

 

 

 

 1 2 3 4 5  

Časový 

obzor 

 

VII.13 

 

X.13 

 

III.14 

 

VIII.14 

 

X.14 

ks/ suma 

v € 

Typ 

automobilu 

VW 

Caravelle 

 

Nové 

vozidlo 

VW 

Caravelle 

 

VW 

Caravelle 

 

VW 

Caravelle 

 

 

Počet ks 4 ks 4 ks 4 ks 4 ks 4 ks 20 ks 

suma v € 

bez DPH 

720 € 240 € 720 € 720 € 600 € 3000 € 

bez DPH 

 

 

1. Potreba nákupu letných pneumatík – sezóna 2013 

2. Sada zimných pneumatík na nové vozidlo ÚPSVaR 

3. Nákup letných pneumatík po odjazdení povoleného množstva km a hĺbky dezénu – 

sezóna 2014 

4. Nákup letných pneumatík po odjazdení povoleného množstva km a hĺbky dezénu – 

sezóna 2014 a 2015 

5. Nákup zimných pneumatík po odjazdení povoleného množstva km a hĺbky dezénu 

 

 

 

8. 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 5.2 tejto Výzvy a v štruktúre podľa prílohy č. 1 k predmetnej výzve na 

predloženie cenovej ponuky – zároveň týmto žiadame uchádzačov o ocenenie 

všetkých uvedených položiek, 
- ponuka musí obsahovať identifikačné údaje dodávateľa/poskytovateľa služby 

(adresa, telefón, fax, e-mail, IČO, DIČ, IČ DPH, bankové spojenie, kontaktná 
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osoba s kontaktnými údajmi) a musí byť podpísaná osobou oprávnenou jednať za 

uchádzača, alebo v jeho mene, 

- 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, nebude takéto variantné riešenie zaradené do 

vyhodnotenia ponúk. 

 

10. Lehota a miesto na predkladanie ponúk: do 08.08.2013 do 12.00 hod. 

 

Poštou alebo osobne do podateľne na adresu: 

 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

Odbor verejného obstarávania 

Mgr. Michal Trnavský 

Župné nám. 5-6 

812 67  Bratislava 

Podateľňa: Župné námestie č. 5 - 6 

812 67  Bratislava  

 

Mailom na adresu: michal.trnavsky@upsvr.gov.sk 

 

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 pneumatík“ 

 

Za včas doručenú ponuku sa považuje ponuka doručená do 08.08.2013 do 12.00 hod  

do podateľne Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny na Župnom námestí č. 5-6 alebo na 

vyššie uvedený email. 

 

 

11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk 
 

Ponuky sa vyhodnocujú na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky. 

 

Názov kritéria s uvedením počtu bodov  

Názov kritéria Max. počet bodov 

Kritérium č. 1: Jednotková cena za daný druh pneumatiky (v Eur bez DPH) 42 bodov 

Kritérium č. 2: Spotreba paliva 21 bodov 

Kritérium č. 3: Priľnavosť na mokrom povrchu 28 bodov 

Kritérium č. 4: Vonkajšia hlučnosť 9 bodov 

 

Uchádzač môže v hodnotení podľa kritérií získať maximálne 100 bodov.  

 

- Maximálny počet bodov (100) sa pridelí ponuke daného typu rozmeru pneumatiky 

s najnižšou cenou, a najlepšími vlastnosťami/výkonnosťou pneumatiky podľa nového 

EÚ štítka na označovanie pneumatík platného od novembra 2012, 
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Vzor nového európskeho štítka s hodnotením jednotlivých kritérií: 

 

 
zdroj:  http://www.mojeauto.sk 

 

- Každý typ rozmeru pneumatiky sa v rámci ponuky hodnotí zvlášť. V rámci typu 

rozmeru pneumatiky sa samostatne hodnotia uvedené štyri kritériá: jednotková cena, 

spotreba, priľnavosť a hlučnosť. Body získané v rámci jednotlivých týchto kritérií sa 

zrátajú. Následne sa v rámci ponuky zrátajú body dosiahnuté v hodnotení jednotlivých 

typov rozmerov pneumatík. Takto dosiahnutý súčet určí výsledné poradie ponúk 

uchádzačov (úplný maximálny počet bodov, ktoré môže uchádzač v rámci ponuky 

získať je teda 100 bodov) 

 

- Úspešným uchádzačom sa stáva uchádzač s najvyšším konečným súčtom bodov                   

za hodnotené kritériá v rámci všetkých požadovaných typov rozmerov pneumatík. 

Poradie ostatných uchádzačov sa stanoví podľa dosiahnutého počtu bodov 

vo vzostupnom poradí. Pri rovnakom súčte bodov u dvoch alebo viacerých 

uchádzačov je rozhodujúci vyšší súčet bodov za kritérium č. 1. 

 

- Všetky počty sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta 

 

              

Spôsob vyhodnotenia ponúk pre kritérium č. 1 (jednotková cena) 

Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou navrhovanou 

jednotkovou  cenou za jednotlivý rozmer pneumatiky. Pri ďalších návrhoch na plnenie 

tohto kritéria uvedených v ostatných ponukách uchádzačov sa počet prideľovaných bodov 

určí úmerou. Bodové hodnotenie pre každú ďalšiu navrhovanú odplatu pre uchádzača 

ostatných ponúk sa vypočíta ako podiel najnižšej navrhovanej odplaty pre uchádzača 

platnej ponuky a navrhovanej odplaty pre uchádzača príslušnej vyhodnocovanej ponuky, 

prenásobený maximálnym počtom bodov, ktoré sa prideľujú pre uvedené kritérium. 

  

 

Spôsob vyhodnotenia ponúk pre kritérium č. 2 (spotreba paliva) 

Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke uchádzača s najlepšou vlastnosťou/výkonnosťou 

v rámci tohto kritéria (počet bodov  v rámci tohto kritéria a daného rozmeru pneumatiky 

bude pridelený podľa príslušnej triedy z nového štítka na označovanie pneumatík platného                 

od novembra 2012. Maximálny počet bodov je teda priradený triede A, až zostupne po 

triedu G, ktorej je priradený najnižší úmerný počet bodov).  

 

Spôsob vyhodnotenia ponúk pre kritérium č. 3 (priľnavosť na mokrom povrchu) 

Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke uchádzača s najlepšou vlastnosťou/výkonnosťou 

v rámci tohto kritéria (počet bodov  v rámci tohto kritéria a daného rozmeru pneumatiky 

bude pridelený podľa príslušnej triedy z nového štítka na označovanie pneumatík platného                 
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od novembra 2012. Maximálny počet bodov je teda priradený triede A, až zostupne po 

triedu G, ktorej je priradený najnižší úmerný počet bodov). 

 

Spôsob vyhodnotenia ponúk pre kritérium č. 4 (vonkajšia hlučnosť) 

Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke uchádzača s najlepšou vlastnosťou/výkonnosťou 

v rámci tohto kritéria (počet bodov  v rámci tohto kritéria a daného rozmeru pneumatiky 

bude pridelený podľa príslušnej kategórie z nového štítka na označovanie pneumatík 

platného            od novembra 2012. Maximálny počet bodov je teda priradený hlučnosti 

vyjadrenej v jednej zvukovej vlne, až zostupne po tri zvukové vlny, ktorým je priradený 

najnižší úmerný počet bodov).  

 

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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

            Mgr. Kristína Tóthová 

 poverená zastupovaním riaditeľa Odboru 

všeobecnej správy 
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Príloha č. 1: Plnenie kritérií 

 

 

 

Rozmer pneumatík 

Kritérium č. 1:  

Jednotková cena za daný rozmer pneumatiky  

(v Eur) 

Kritérium č. 2: 

Spotreba paliva  

(trieda A-G) 

Kritérium č. 3:  

Priľnavosť na mokrom povrchu 

(trieda A-G) 

Kritérium č. 4: 

Vonkajšia hlučnosť 

(v počte zvukových vĺn) 

(v Eur bez DPH) (v Eur s DPH) 

235/55 R 17      

235/55 R 17      

235/55 R 17      

215/65 R 16      

205/45 R 16      

 

 

 


