
Mesto Senica 
Štefánikova 1408/56, 905 01 Senica 

 

Prieskum trhu – výzva na predloženie cenových ponúk 
/ osobný automobil, 1.2T, benzín, trojvalec / 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov organizácie : Mesto Senica 
Sídlo organizácie: Štefánikova 1408/56, 905 01 Senica 
Kategória : verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. b) 
IČO: 00309974 
DIČ: 2021039845 
Bankové spojenie: Prima banka a.s. 
Číslo účtu: SK11 5600 0000 0092 0051 4007 
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie : 
Meno a priezvisko: Mgr. Jaroslav Pecha  
tel.: +421346515886 
e-mail: jaroslav.pecha@senica.sk 

 

2. Typ zmluvy a predmet zákazky: 
Typ zmluvy: Kúpna zmluva 
predmet zákazky: „osobný automobil, 1.2T, 96 kW, 12 ventil, benzín, trojvalec“ 
druh zákazky : tovar 
CPV: 34114200-1. 
Rozdelenie predmetu zákazky na časti : NIE- požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet 
zákazky. 
Podrobný opis predmetu zákazky : 

 
1. Osobný automobil – nový, doposiaľ nepoužitý 
2. Objem motora – 1199 cm3 , motor trojvalec 
3. Celkový výkon – 96kW/130 
4. Typ vozidla – shuttle 

5. Prevodovka – automatická, 8-speed 
6. Karoséria – LONG, 5-dverová 
7. Farba – biela 
8. Bezpečnostný systém - na sledovanie únavy vodiča 
9. Bezpečnostný systém – automatické udržanie vozidla v jazdnom pruhu 
10. Bezpečnostný systém – systém autonómneho núdzového brzdenia /predkolízny/ 
11. Bezpečnostný systém – asistent na rozjazd do kopca 
12. Brzdy – predné, zadné kotúčové 
13. Svetlá – led denné svetlá, led zadné svetlá 
14. Svetlomety – predné hmlové svetlomety 
15. Svetlomety – so statickým prisvecovaním do zákrut 

16. Senzor – min. svetelný 
17. Klimatizácia – min. manuálna 
18. Parkovacie senzory – min. zadné 
19. Okná – elektrické ovládanie predných, zadných okien, impulzné ovládanie 
20. Sklá – tónované 
21. Vonkajšie spätné zrkadlá – elektricky ovládané, vyhrievané, sklopné 
22. Volant – multifunkčný kožený 
23. Vnútorné kľučky dverí – chrómované 
24. Lakťová opierka – min. predná 
25. Batožinový priestor – min. 850 l 
26. Multimédia – podpora Apple, Android, rádio s dotykovým displejom 
27. USB, Bluetooth, reproduktory, ovládanie pod volantom, palubný počítač 
28. Rozmer pneumatík 205/60 R16 
29. Dojazdové rezervné koleso 
30. 2 x kľúč s diaľkových ovládaním 
31. 4 ks zimné pneumatiky 
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32. 5 rokov záruka bez obmedzenia počtu najazdených kilometrov 
33. 5 rokov asistenčná služba 
34. 5 rokov zvýhodnená servisná prehliadka 
35. Servisné prehliadky automobilu do 40 km 

 
 

3. Predpokladaná max. hodnota zákazky v € bez DPH : 18 076€. 
( určená, vypočítaná v zmysle § 6 zákona o verejnom obstarávaní) 

4. Miesto dodania : Mestský úrad Senica, Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica 

5. Trvanie zmluvy do: 30.09.2022 

6. Jazyk ponuky: slovenský. Uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky predkladá 
ponuku v pôvodnom jazyku a súčasne predloží úradný preklad do slovenského jazyka, okrem dokladov 
predložených v českom jazyku. 

 
7. Podmienky financovania predmetu obstarávania: Predmet obstarávania bude financovaný 
z rozpočtu verejného obstarávateľa. Štruktúra ceny je uvedená v opise predmetu zákazky. Verejný 
obstarávateľ si vyhradzuje neposkytnúť preddavok na plnenie zmluvy . Splatnosť faktúry 30 dní po 
prevzatí predmetu zákazky v nadväznosti na kladný preberací protokol prípadne podpísaný dodací list. 

Mena a ceny uvádzané v ponuke: 
Navrhovaná cena musí byť vyjadrená v € s presnosťou na dve desatinné miesta. 
Ak je uchádzač platcom DPH, navrhovanú cenu uvedie v zložení: 

- Navrhovaná zmluvná cena bez DPH 
- Cena DPH 
- Navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH 

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom a na skutočnosť. 
 

8. Kritériá na hodnotenie ponúk: 

- Najnižšia cena 
 

9. Podmienky účasti : fotokópia dokladu o oprávnení dodávať tovar, ktorý zodpovedá predmetu 
zákazky. 

 

10. Miesto a lehota na predkladanie ponúk : 
10.1 miesto predkladania ponúk : Mestský úrad Senica , Štefánikova 1408/56, 905 01 Senica – 

podateľňa úradu – 1. Poschodie 
v uzatvorenej obálke. Obálka ponuky musí obsahovať nasledovné údaje: 
- adresu na doručenie 
- obchodné meno a sídlo, resp. miesto podnikania uchádzača, 
- označenie: „NEOTVÁRAŤ – Auto pre MsP“. 

 
10.2 lehota na predkladanie ponúk : ponuky sa prijímajú v termíne do .29.10.2021 .. do 14.hod. 

Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predloženie ponuky nebude prijatá a bude vrátená 
na adresu uchádzača naspäť neotvorená. 

 
11. Obsah ponuky : 

- Ponuková cena podpísaná štatutárnym zástupcom uchádzača 
- Fotokópia dokladu o oprávnení podnikať 
- Fotokópia ponúkaného tovaru/prospekt s technickými parametrami 

 
 

12. Informácia o výsledku : úspešnému uchádzačovi bude oznámené , že sa jeho ponuka prijíma 
a súčastne bude vyzvaný na predloženie zmluvy v súlade s predloženou ponukou. Neúspešnému 
uchádzačovi bude oznámené, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky s uvedením identifikácie 
úspešného uchádzača a informáciu o výhodách ponuky úspešného uchádzača. 

 
 

13. Ostatné 
Všetky náklady spojené s prípravou, predložením ponuky a súvisiacou komunikáciou medzi 

verejným obstarávateľom a uchádzačom znáša v plnej miere uchádzač. 



Uchádzač berie na vedomie, že zmluva, ktorej predmetom bude táto zákazka je sprístupnená v zmysle 
zákona na webovom sídle verejného obstarávateľa. 

 
Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že sa v rámci tejto zákazky nedopustil konania, ktoré 

by mohlo byť vyhodnotené ako konflikt záujmov podľa §23 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní. Pokiaľ by verejný obstarávateľ zistil, že ku takémuto konaniu došlo, bude ponuka takéhoto 
uchádzača vylúčená z hodnotiaceho procesu. 

 
 
 
 

   Mgr. Jaroslav Pecha 
zodpovedná osoba za verejné obstarávanie 


