
 

 
OBEC Z B O R O V 

Obecný úrad 
Lesná 10, 086 33  ZBOROV 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 
 

Zborov 26.03.2021                   Reg. zn.: 1475-280/2021 

 

 

Vec: Výzva na predloženie ponuky 

 

Obec Zborov, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 

Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „ZVO“), Vás žiada o predloženie ponuky na nižšie špecifikovaný predmet 

zákazky: 

“Dodávka osobného motorového vozidla kategórie SUV“. 

 

Verejný obstarávateľ vychádza z predpokladu, že zákazka, ktorá je predmetom tohto 

obstarávania, je zákazkou s nízkou hodnotou podľa § 5 ods. 4 písm. a) ZVO. Pokiaľ 

z vyhodnotenia ponúk predložených na základe tejto výzvy vyplynie skutočnosť, že 

hodnota zákazky prevyšuje finančný limit uvedený v § 5 ods. 4 písm. a) ZVO, považuje sa 

tento Prieskum trhu za prieskum realizovaný len za účelom určenia predpokladanej 

hodnoty zákazky. 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

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

Názov verejného obstarávateľa: Obec Zborov 
Sídlo: Lesná 10, 086 33 Zborov 

Štatutárny zástupca: Mgr. Ján Šurkala, PhD., starosta obce 

IČO: 00322741   

DIČ: 2020624804 

IČ DPH: SK2020624804 

Tel.: 054 / 479 83 06 

E-mail: prednosta@zborov.sk, info@zborov.sk 

Internetová stránka: www.zborov.sk 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.  

Číslo účtu.: SK51 5600 0000 0036 0537 5001 

 

2.  Miesto predloženia / doručenia ponuky: 

Obec Zborov, Lesná 10, 086 33 Zborov 

 

3.  Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: 

Mgr. Peter Hudák, PhD., prednosta OcÚ v Zborove 

prednosta@zborov.sk, 0908 841 027 

4. Predmet obstarávania: 
Vozidlo určené pre údržbu obecných objektov v prevažne zastavanom, ale aj v ľahkom 

teréne. 

tovary, kód CPV: 34100000-8 - Motorové vozidlá 

       34110000-1 - Osobné automobily   

    60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu) 

 

mailto:info@zborov.sk
mailto:prednosta@zborov.sk
http://www.cpv.enem.pl/sk/60000000-8
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5.  Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:  

Kúpna zmluva. 

 

6.  Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania): 
 

 osobné motorové vozidlo kategórie SUV 

 min. 4 miesta na sedenie 

 nové nepoužité vozidlo 

 záruka min. 3 roky alebo min. 100 000 km 

 

Technické parametre a výbava: 

 manuálna min. 5-stupňová prevodovka 

 pohon všetkých 4 kolies (4WD) 

 motor a pohon: benzínový s výkonom min. 90 kW 

 emisná norma: EURO 6 

 svetlá výška min. 205 mm  

 základný objem batožinového priestoru min. 400 l 

 maximálna hmotnosť nebrzdeného prívesu min. 700 kg 

 maximálna povolená hmotnosť brzdeného prívesu min. 1 500 kg 

 počet dverí: 5 

 farba: tmavé odtiene (napr. hnedá, čierna, sivá) 

 

Minimálna výbava: 

 LED svetlá pre denné svietenie 

 centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním  

 klimatizácia 

 elektricky ovládané predné okná 

 rádio s usb a hands-free systémom  

 zadné parkovacie senzory 

 zadná parkovacia kamera 

 sedadlo vodiča výškovo nastaviteľné 

 gumové rohože  

 zadné zatmavené sklá (certifikované) 

 deliteľné operadlo zadného sedadla 

 ťažné zariadenie umožňujúce využiť maximálnu hmotnosť brzdeného prívesu min. 

1 500 kg, 7 pinový  

 pozdĺžne priečne nosiče 

 lapače nečistôt 

 rezerva na oceľovom disku 

 vrátane sady 4 zimných pneumatík na oceľových diskoch s puklicami 

 povinná výbava podľa vyhlášky 
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7. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:  

 - Obec Zborov, Obecný úrad, Lesná 10, 086 33 Zborov. 

  - do 90 dní od nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy.  

    (najneskôr však do 120 dní od uzávierky na predkladanie ponúk) 

 

8. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: 

Bez súťažných podkladov, všetky prílohy sú súčasťou výzvy. 

 

9.  Financovanie predmetu zákazky: 
Predmet zákazky je financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.  

10.  Lehota na predloženie ponuky: 

- do 12.04.2021 do 12.00. 

- Lehota je hmotnoprávna, rozhodujúci je dátum doručenia, nie dátum podania na 

poštovú prepravu. 

 

11.  Lehota viazanosti ponúk: 

- 30 dní od uzávierky na predkladanie ponúk.  
 

12. Spôsob predloženia ponuky:  

 

1. Štruktúrovanú cenovú ponuku, ktorá obsahuje podrobnú špecifikáciu vozidla, 

konečnú celkovú cenu v EUR bez DPH aj s DPH (uchádzač, ktorý nie je platcom 

DPH túto skutočnosť uvedie) za celý predmet zákazky, podpísanú a opečiatkovanú 

uchádzačom (v papierovej podobe alebo elektronicky vo forme skenu). 

 

2. Vyplnenú Prílohu č. 1 – Vyhlásenie o súhlase s podmienkami zadávania zákazky. 

3. Vyplnenú Prílohu č. 2 – Čestné vyhlásenie. 

 

Adresa na predkladanie ponúk: 

- poštou, kuriérom alebo osobne: Obec Zborov, Obecný úrad, Lesná 10, 086 33 Zborov. 

Cenovú ponuku na predmet obstarávania je potrebné vložiť do samostatnej obálky 

a označiť odosielateľa aj adresáta. Obálka musí byť uzatvorená a označená  

„Neotvárať – CP – SUV automobil“.  

 

- E-mailom na adresu: prednosta@zborov.sk 

V tomto prípade uchádzač naskenuje a zašle na e-mailovú adresu verejného 

obstarávateľa podpísanú cenovú ponuku. Do predmetu správy je potrebné uviesť 

„Neotvárať – CP – SUV automobil“.  

 

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

ponúk: 
- Jediným kritériom je najnižšia cena celkom. V prípade uchádzača, ktorý nie je platcom 

DPH, bude posudzovaná cena celkom.  



 

 
OBEC Z B O R O V 

Obecný úrad 
Lesná 10, 086 33  ZBOROV 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 
 

- Cena vozidla musí byť stanovená vrátane cla, dovoznej prirážky, vykonania 

predpredajného servisu a dopravy na miesto odberu, prvého zápisu držiteľa motorového 

vozidla, prípadne ďalších obstarávacích nákladov. 

- Cena musí zahŕňať všetky náklady súvisiace s dodaním požadovaného predmetu 

zákazky vrátane všetkých súvisiacich nákladov. 

- Cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s prevzatím vozidla a jeho opätovným 

privezením na miesto sídla verejného obstarávateľa v rámci vykonania povinných 

záručných prehliadok v autorizovanom servise.  

- Dodávateľ má povinnosť zahrnúť do celkovej ceny za predmet obstarávania všetky 

náklady spojené s prevzatím vozidla a jeho opätovným privezením verejnému 

obstarávateľovi v rámci absolvovania povinných záručných prehliadok vykonávaných 

v autorizovanom servise. 

 

- Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona 

č. 343/2015 ZVO. Podmienky účasti sa preukazujú dokladmi a to: dokladom 

o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, 

ktorý zodpovedá predmetu zákazky a čestným vyhlásením, že uchádzač nemá uložený 

zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v SR alebo 

v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Podmienky účasti možno 

preukázať resp. požadované doklady môže uchádzač nahradiť zápisom v zozname 

hospodárskych subjektov podľa § 152 ZVO. Verejný obstarávateľ je oprávnený použiť 

údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu týkajúce sa 

zápisu v obchodnom alebo živnostenskom registri SR. 

- Po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na hodnotenie ponúk sa zostaví vzostupné 

poradie uchádzačov a vyhodnotí sa u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste 

v poradí splnenie požiadaviek na predmet zákazky a podmienok účasti. Tento spôsob 

vyhodnocovania možno v prípade vylúčenia uchádzača resp. ak uchádzač odmietne 

uzatvoriť zmluvu, postupne aplikovať na všetkých uchádzačov vzostupne podľa 

poradia. Verejný obstarávateľ vylúči z tohto verejného obstarávania uskutočňovaného 

formou prieskumu trhu uchádzača, ktorý nesplnil požiadavky na predmet zákazky alebo 

podmienky účasti. Verejný obstarávateľ oznámi uchádzačom vylúčenie alebo výsledok 

vyhodnotenia ponúk. 

 

14.  Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: 

Mgr. Peter Hudák, PhD, prednosta OcÚ v Zborove, e-mail: prednosta@zborov.sk, 

0908 841 027 

 

15. Ďalšie doplňujúce informácie:  

- K vozidlu sa požaduje dodať: 2 kľúče / karty s DO, platný technický preukaz pre 

premávku na pozemných komunikáciách v SR, návod na obsluhu a údržbu automobilu 

mailto:prednosta@zborov.sk
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v slovenskom jazyku, servisná knižka, doklad o schválení spájacieho zariadenia, ktorým 

môže byť: a) typové schválenie ES, b) homologizácia, c) národné typové schválenie 

orgánom v Slovenskej republike, d) potvrdenie, ktoré vydal výrobca vozidla alebo 

zástupca výrobcu vozidla. 

- Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predkladaním ponuky znáša 

uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na 

výsledok verejného obstarávania. 

- Doručená ponuka môže byť zahrnutá do vyhodnotenia len za predpokladu, že jej obsah 

zodpovedá všetkým podmienkam definovaným vo výzve na predkladanie ponúk, 

obsahuje všetky náležitosti definované vo výzve na predkladanie ponúk a bola 

predložená v lehote určenej vo výzve na predkladanie ponúk.  

- Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebudú cenové ponuky akceptované. 

Ponuky musia byť predkladané v slovenskom jazyku, s výnimkou ponúk predložených 

v českom jazyku. 

- Postup pri otváraní ponúk: otváranie ponúk bude neverejné. 

- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených 

ponúk v prípade: 

a) že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa, 

b) ak sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých sa zadávanie zákazky vyhlásilo a nebolo 

možné ich predvídať. 

           

   

     v. r. 

        Mgr. Ján Šurkala, PhD. 

    starosta obce  

 

 

Prílohy: 1. Vyhlásenie o súhlase s podmienkami zadávania zákazky. 

   2. Čestné vyhlásenie. 
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Príloha č. 1 – Vyhlásenie o súhlase s podmienkami zadávania zákazky 
 

V y h l á s e n i e 

o súhlase s podmienkami zadávania zákazky 

“Dodávka osobného motorového vozidla kategórie SUV“ 

 

 

Obchodné meno:  

Obchodné sídlo: 

IČO:  

 

1. Vyhlasujeme, že súhlasíme s podmienkami zadávania zákazky, ktoré určil verejný 

obstarávateľ vo Výzve na predkladanie ponuky. 

2. Vyhlasujeme, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné. 

3. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v súvislosti 

s týmto verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona 

č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

Miesto a dátum:  

 

Podpis štatutárneho zástupca uchádzača s pečiatkou: 
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Príloha č. 2 – Čestné vyhlásenie  

 

 

Čestné vyhlásenie 

 

 

Obchodné meno: 

Obchodné sídlo:  

IČO:  

 

týmto čestne vyhlasujeme, že v zmysle § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nemáme 

uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej 

republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 

 

Miesto a dátum: 

 

Podpis štatutárneho zástupca uchádzača s pečiatkou: 

 

 

 


