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Výzva na predloženie ponuky 

 
Zdravé regióny 

Sídlo: Limbová 2, 831 01 Bratislava 
Korešpondenčná adresa: Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava 

IČO: 50 626 396       
 

  
 

 
Vec: Výzva na predloženie ponuky (ďalej aj „Výzva“) 
 

Zdravé regióny, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015  Z. z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„ZVO“) Vás týmto žiada o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky  

 

„Nákup automobilov pre potreby organizácie Zdravé regióny“ 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) ZVO:  

 
Názov verejného obstarávateľa: Zdravé regióny 
Sídlo: Limbová 2, 831 01 Bratislava 
Korešpondenčná adresa: Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava  
Štatutárny zástupca: Mgr. Tatiana Hrustič, riaditeľka   
IČO: 50 626 396         
DIČ: 212 039 3033         
IČ DPH: -   
Tel.: +421911508054         
Fax: -         
E-mail: tatiana.hrustic@zdraveregiony.eu  
Internetová stránka: www.zdraveregiony.eu 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica   
Číslo účtu: SK44 8180 0000 0070 0056 4561                  

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky:  

Ponuky je potrebné doručiť e-mailom na adresu: michal.urban@zdraveregiony.eu  

3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Michal Urban, michal.urban@zdraveregiony.eu  

4. Predmet obstarávania: Nákup automobilov pre potreby organizácie Zdravé regióny 
 

 CPV kódy:   34100000-8 Motorové vozidlá 

    34115200-8 Motorové vozidlá na prepravu menej než 10 osôb 
 

Predmetom zákazky je nákup dvoch nových automobilov (najazdených max. 1 000 km) vrátane ich 
dodania do miesta určeného verejným obstarávateľom v rámci Bratislavy. Lehota dodania 
automobilov je najneskôr do 31.8.2020. Predmet zákazky je rozdelený na dve časti, pričom 
uchádzači môžu predložiť ponuku na jednu časť alebo na obe časti.  

Časť č. 1:  

8 alebo 9 miestne nové vozidlo 

Minimálne požiadavky na nové vozidlo (vozidlo môže mať okrem základnej výbavy aj ďalšiu, 
doplnkovú výbavu, minimálne je však nevyhnutné, aby spĺňalo nasledovné požiadavky): 

- Preferované rozdelenie sedadiel, verzia 2 – 3 – 3, alebo 3 - 3 - 3, možnosť manipulácie 
(posúvania) zadných sedadiel (preferovaný spôsob posúvania na koľajniciach),  

- Výkon motora min. 110 kW,  

- druh prevodovky - nerozhoduje, 
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- palivo: nerozhoduje, preferovaný je však dieselový motor, 

- musí ísť o nové, doposiaľ nepoužívané vozidlo, pričom za nové sa považuje vozidlo, ktoré nemá 
najazdených viac ako 1 000 km, 

- objem kufra min. 600 litrov,  

- farba: základná bez príplatku, 

- rádio + anténa + repro sústava na ozvučenie vozidla, 

- klimatizácia, 

- tempomat,  

- presklené bočné krídlové dvere, 

- sada 4 ks letných a 4 ks zimných preumatík, 

- povinná výstroj a výbava vozidla stanovená pre daný druh vozidla (v zmysle zákona č. 725/2004 
Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), a to najmä: reflexná vesta, 
výstražný trojuholník, ťažné lano, lekárnička, rezervné koleso (min. dojazdové) a zdvihák alebo 
lepiaca sada.  

Časť č. 2:  

Osobný automobil  

Minimálne požiadavky na nové vozidlo (vozidlo môže mať okrem základnej výbavy aj ďalšiu, 
doplnkovú výbavu, minimálne je však nevyhnutné, aby spĺňalo nasledovné požiadavky): 

- minimálne nižšia trieda osobného automobilu,  

- objem batožinového priestoru min. 250 litrov, 

- druh karosérie – hatchback, 

- 5 dverové a 5 miestne vozidlo,  

- druh prevodovky: nerozhoduje, 

- musí ísť o nové, doposiaľ nepoužívané vozidlo, pričom za nové sa považuje vozidlo, ktoré nemá 
najazdených viac ako 1 000 km., 

- klimatizácia, 

- polohovateľné sedadlo vodiča, 

- rádio + anténa + repro sústava na ozvučenie vozidla, 

- palivo: nerozhoduje, preferovaný benzínový motor, 

- výkon motora min. 70 kW, 

- sada 4 ks letných a 4 ks zimných pneumatík, 

- povinná výstroj a výbava vozidla stanovená pre daný druh vozidla (v zmysle zákona č. 725/2004 
Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), a to najmä: reflexná vesta, 
výstražný trojuholník, ťažné lano, lekárnička, rezervné koleso (min. dojazdové) a zdvihák alebo 
lepiaca sada.  

5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:  

Výsledkom verejného obstarávanie bude objednávka. Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohu. 
Platba za dodanie vozidiel: prevodom, po dodaní vozidiel, pričom lehota splatnosti faktúry musí byť 
30 dní. Ďalšie podrobnosti súvisiace s náležitosťami faktúry budú uvedené v objednávke.  

6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania): je uvedený v bode 4 tejto výzvy  

7. Predpokladaná hodnota zákazky:  pre časť č. 1: 22 200 EUR bez DPH 

pre časť č. 2:  9 300 EUR bez DPH  

8. Miesto a termín dodania predmetu zákazky: Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava, do 31.8.2020 
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9. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: do 31.8.2020 

10. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: verejný obstarávateľ neposkytuje 
súťažné podklady 

11. Financovanie predmetu zákazky: Z rozpočtu verejného obstarávateľa, prípadne z finančných 
prostriedkov poskytnutých verejnému obstarávateľovi na základe NFP alebo z iných projektov 

12. Lehota na predloženie ponuky: 19.6.2020 do 15:00 hod.  

13. Spôsob predloženia ponuky: e-mailom na adresu: michal.urban@zdraveregiony.eu  

14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:  

Kritériom na vyhodnotenie ponúk v každej časti zákazky je najnižšia cena za danú časť zákazky 
s DPH. Uchádzačom navrhovaná cena uvedená v jeho ponuke musí obsahovať všetky náklady 
spojené s dodaním predmetu zákazky podľa požiadaviek verejného obstarávateľa.  

Cena predmetu zákazky s DPH sa bude hodnotiť nasledovným spôsobom:    

- nakoľko jediným kritériom hodnotenia ponuky je najnižšia cena, verejný obstarávateľ bude 
ponuky hodnotiť poradovým systémom, 

- najnižnižšej cene ponuky bude priradené prvé miesto ostatným ponukám druhé, tretie, atď.  

- úspešnou ponukou sa stane ponuka, ktorá sa umiestni na prvom mieste, ostatné ponuky sa 
stanú neúspešnými ponukami.  

15. Pokyny na zostavenie ponuky:  

Ponuky je potrebné doručiť v elektronickej podobe na e-mailovú adresu: 
michal.urban@zdraveregiony.eu,  

Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku na každú časť zákazky.  

Ponuky musia byť predložené v slovenskom alebo českom jazyku. 

Verejný obstarávateľ požaduje, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje: 

a. Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ DPH, 
telefón, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu, kontaktná osoba).  

b. Uvedenie časti zákazky, na ktorú uchádzač ponuku predkladá, (t. j, z predloženej ponuky 
musí byť zrejmé, či uchádzač predkladá svoju ponuku na jednu časť, alebo všetky časti),  

c. Uvedenie názvu a značky ponúkaného vozidla, 

d. Dokumenty preukazujúce splnenie stanovených požiadaviek / špecifikácie,  

e. Vyplnená a ocenená príloha č. 1,  

Uchádzač uvedie cenu s DPH.  

f. Fotokópia dokladu o oprávnení dodávať tovar, ktorý je predmetom zákazky (u 
právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo 
živnostenského registra (stačí fotokópia).  

g. Podpísané čestné vyhlásenie (príloha č. 2)  

16. Otváranie ponúk:  

Dátum: 19.6.2020 o 15:30 hod.  

Miesto: Zdravé regióny, Koceľova 9, 821 08 Bratislava 

17. Postup pri otváraní ponúk:  

Verejný obstarávateľ otvorí ponuky, ktoré boli doručené e-mailom v lehote na predkladanie ponúk 
po uplynutí lehoty na otváranie ponúk a pristúpi k vyhodnoteniu ponúk.  

18. Lehota viazanosti ponúk: do 31.8.2020 

19. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: 

JUDr. Michal Urban, prípadne JUDr. Rastislav Urda, 

e-mail: michal.urban@zdraveregiony.eu, prípadne rastislav.urda@zdraveregiony.eu  
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20. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

V prípade potreby vysvetlenia alebo doplnenia informácií potrebných na vypracovanie ponuky je 
možné požiadať o vysvetlenie alebo doplnenie e-mailom doručeným kontaktnej osobe uvedenej 
v bode 19 tejto výzvy. 

 
 
 
Prílohy: 
Príloha č. 1: Cenová ponuka  
Príloha č. 2: vzor čestného vyhlásenia 
 
 
 


