
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY  
k zadávaniu  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 (ďalej len zákon 
o verejnom obstarávaní) na poskytnutie služby, ktoré nie sú bežnými službami. 
  
 
1. IDENTIFIKÁCIA  VEREJNÉHO OBSTARÁVATE ĽA: 
Názov:  Mesto Krupina 
Sídlo: Svätotroji čné námestie 4/4, 963 01 Krupina 
Zastúpený: Ing. Radoslav Vazan, primátor mesta  
IČO:  00320056 
DIČ: 20211525540 
IČ DPH: nie je platca DPH 
Banková spojenie: VÚB, a.s., Zvolen, pobo čka Krupina 
Číslo ú čtu: 20020412/0200 
 
Kontaktná osoba:  
vo veciach verejného obstarávania:   
  Ing. Martin Križan  
Telefón:               045/5550333 
Elektronická pošta:  krizan@krupina.sk 

 
( ďalej len verejný obstarávateľ ) 

 
 
2. NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY:   

 Servis služobných osobných motorových vozidiel, výmena pneumatík a opravy 
s dodaním náhradných dielov. 

 

3. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY: 
Predmetom obstarávania je zabezpečenie pozáručného servisu pre osobné služobné 

motorové vozidlá Mestského úradu Krupina, výmena pneumatík, opráv osobných 
služobných motorových vozidiel vrátane dodania náhradných dielov podľa potrieb 
verejného obstarávateľa. Jedná sa o služobné motorové vozidlá 2x Škoda Fabia, 
Citroën Berlingo a Renault Kangoo. Podmienkou verejného obstarávateľa je odstránenie 
prípadnej akejkoľvek poruchy služobného motorového vozidla najneskôr do 48 hodín od 
nahlásenia poruchy. 

 
4.  MIESTO DODANIA  ZÁKAZKY  

Mesto Krupina 
 
5.    PREDPOKLADANÁ  HODNOTA ZÁKAZKY:   

Predpokladaná hodnota zákazky je na základe predkladaných faktúr v minulosti 
stanovená na sumu cca 5 000,-€ bez DPH.     

 
6.    ŠTATICKÁ  KLASIFIKÁCIA  PRODUKCIE:   

Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný slovník 
Hlavný predmet: 50112000-3 Oprava a údržba osobných motorových vozidiel 

 

7.  ROZDELENIE PREDMETU OBSTARÁVANIA  NA ČASTI:   
Požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky.  

 

8.   MOŽNOSŤ PREDLOŽENIA  VARIANTNÝCH  RIEŠENÍ:  
Neumožňuje sa. 



 

9.    PREDPOKLADANÝ  TERMÍN PLNENIA    
Podľa potreby - v priebehu r. 2014 na základe čiastkových objednávok verejného 

obstarávateľa 
 

10. HLAVNÉ  PODMIENKY FINANCOVANIA  A PLATOBNÉ  PODMIENKY:  
Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov verejného 

obstarávateľa. 
 

11. PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV:    
a) Každý uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia 

podľa § 26 ods.1 písm.f) zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o verejnom 
obstarávaní), a to preukázať jej splnenie dokladom o oprávnení podnikať podľa § 26 
ods.2 písm.e) zákona o verejnom obstarávaní (Výpis z Obchodného registra alebo 
Živnostenské oprávnenie).  

b) V prípade, že uchádzač je zapísaný v zozname podnikateľov vedeného Úradom pre 
verejné obstarávanie môže doklad požadovaný podľa § 26 ods.2 písm.e) zákona 
č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní nahradiť predložením platného potvrdenia 
alebo úradne osvedčenej kópie platného potvrdenia o jeho zapísaní do zoznamu 
podnikateľov podľa § 128 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní. 

 

12.  OBSAH  PONUKY:   
PONUKA PREDLOŽENÁ UCHÁDZAČOM MUSÍ OBSAHOVAŤ: 

a) Doklad uvedený v bode č.11 tejto výzvy na predloženie ponuky. 
b) Čestné vyhlásenie uchádzača, že: 

 - súhlasí s podmienkami určenými verejným obstarávateľom, 
 - údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné. 

c) Ponuka musí obsahovať cenovú ponuku nasledujúcich prác a náhradných dielov pre 
jednotlivé služobné vozidlá: brzdové obloženie, spojka, olejový filter, motorový olej, 
výfuk, čap riadenia, diagnostika, elektroinštalácia. Každá položka bude obsahovať 
cenu náhradného dielu v [€] a cenu práce pri jeho výmene v [€/h]. 

 

Cena predmetu zákazky za obstarávaný predmet sa uvedie na základe vlastných 
výpočtov, pričom cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s požadovaným 
predmetom zákazky.  

 

Doklady uvedené v bode 12 b) musia byť parafované štatutárnym orgánom 
uchádzača. V prípade, že predložená ponuka nebude obsahovať všetky vyššie uvedené 
požadované doklady bude z predmetnej súťaže vylúčená. 

 
 

14. JAZYK  PONUKY:   
 Všetky doklady v ponuke musia byť predložené v štátnom jazyku . 

 

15.  OBHLIADKA  PREDMETU ZÁKAZKY:    
V prípade nejasností je možné získať ďalšie informácie, potrebné na prípravu 

a spracovanie ponuky miestnou obhliadkou a to po predchádzajúcej dohode s vyššie 
uvedenou kontaktnou osobou. Výdavky spojené s obhliadkou predmetu zákazky idú na 
ťarchu uchádzača. 

 

16.  SPÔSOB URČENIA CENY:             
a) uchádzačom navrhovaná ponuková - zmluvná cena bude vyjadrená v mene EUR, 
b) ak uchádzač: 

- je platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len DPH), navrhovanú ponukovú cenu 
uvedie v zložení: 

   - navrhovaná cena bez  DPH, 
   - sadzba  DPH a výška  DPH, 



   - navrhovaná zmluvná cena vrátane  DPH, 
- nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom, súčasne musí 
v ponuke uviesť, že nie je platcom DPH, 

c) návrh ceny musí byť uvedený pre každú zónu samostatne, kde tento návrh bude 
vypracovaný podľa nasledovného návrhu výkazu: 

 
 Automobil: Škoda Fábia / Citroën Berlingo / Renault Kangoo 

P.Č. Položka Cena položky [€] Cena práce [€/h] 
1 Brzdové obloženie   
2 spojka   
3 olejový filter   
4 motorový olej   
5 výfuk   
6 čap riadenia   
7 diagnostika   
8 elektroinštalácia   

SPOLU BEZ DPH   
DPH   

SPOLU S DPH   
 

 
17.  KRITÉRIÁ  NA HODNOTENIE PONÚK: 
 Kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia ponuková cena v mene EUR. 
 
18. PREDLOŽENIE PONÚK:   

Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Ponuku je potrebné doručiť 
v stanovenej lehote na predkladanie ponúk v uzavretom obale s uvedením obchodného 
mena a sídla uchádzača alebo miesta podnikania s výrazným značením: 
 

„ S Ú Ť A Ž   -   N E O T V Á R A Ť “  
   

Ponuky je potrebné doru čiť osobne alebo poštou na adresu: 
 
Názov:   Mesto Krupina, Mestský úrad Krupina 
Sídlo: Svätotroji čné námestie 4/4, 963 01 Krupina 
 
Poschodie:  2 
Miestnosť:  sekretariát primátora mesta  
 

V prípade, že ponuka bude doručená osobne, príjemca vydá potvrdenie o jej prevzatí. 
Lehota na predloženie ponúk uplynie d ňa: 28.2.2014, hodina 1100hod. 
Ponuky predložené po uplynutí tejto lehoty budú uchádzačom vrátené neotvorené. 
 

19.  DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:   
       Otváranie obálok s predloženými ponukami sa uskutoční dňa 6.2.2014, hodina 
1300hod. O vyhodnotení predložených ponúk bude každý uchádzač písomne 
informovaný. Výsledkom  súťaže  bude informácia o výsledku verejného obstarávania, 
na základe ktorej verejný obstarávateľ v prípade potreby predloží objednávku 
úspešnému uchádzačovi. Predmetom fakturácie úspešného uchádzača budú len 
skutočne vykonané služby v sledovanom období podľa nevyhnutnej potreby verejného 
obstarávateľa. Verejný obstarávateľ neposkytne žiadne zálohové platby. Predložená 
oprávnená faktúra, za skutočne vykonané služby predmetu zákazky uskutočnené 
v sledovanom období roka 2014, bude dodávateľovi uhradená do 30 dní odo dňa jej 
doručenia verejnému obstarávateľovi, resp. splatnosť faktúry je 30 dní. 

 



20. VYHRADENIE PRÁVA:   
 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania 

zákazky z nasledovných dôvodov:  
- nebude predložená ani jedna ponuka,  
- ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,  
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať minimálnym požiadavkám 

verejného obstarávateľa,  
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo vyhlásené toto verejné obstarávanie. 
  

21.  UPLYNUTIE LEHOTY VIAZANOSTI  PONÚK:    
Lehota viazanosti ponúk uplynie dňa 31.12.2014. 

 
 
 V Krupine, dňa 03.02.2014    
 
 
 
 
 
 
                                                                                 
 

Ing. Radoslav VAZAN  
primátor mesta 


