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Mesto Senica  
Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica , IČO: 00309974 

V Senici, dňa 15.08.2019 

 
  Všetkým potenciálnym záujemcom  

 
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 

v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov  
 

 Mesto Senica , Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica, IČO:00309974 , ako verejný 

obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 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 v zmysle § 117 ZVO / zákazka s nízkou hodnotou / na predmet zákazky:  

Polododávka (automobil kombi) 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Názov organizácie:   Mesto Senica  
Sídlo organizácie:  Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica  
Kontaktná osoba  verejné obstarávanie : Bc. Rastislav Janák  
IČO:     00309974 
DIČ:    2021039845 
Bankové spojenie :  Prima banka Slovensko  a.s.  
IBAN:     SK 11 5600 0000 0092 0051 4007 
Telefón:    034 6515886 
e-mail:    msp@senica.sk 
Web:    www.senica.sk 

 
2. Komunikácia   

Výzva na predkladanie ponúk spolu  s prílohami   je   dostupná bez obmedzenia a bez poplatkov  na  

stránke :  www.senica.sk  

Ďalšie informácie možno získať u kontaktnej osoby na adrese : Bc. Rastislav Janák, Mestská polícia 

Senica, Štefánikova 1408/56, 905 01 Senica  , číslo telefónu: 0905 644217,e- mail: msp@senica.sk     

3. Celková predpokladaná hodnota   
Hodnota bez DPH: 13 600,00  Eur   
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená podľa § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a  stanovená v nadväznosti na prieskum trhu 
na určenie predpokladanej hodnoty zákazky zo dňa 13.06.2019. 
  

4. Variantné riešenie  

4.1 Variantné riešenie verejný obstarávateľ nepripúšťa.  

4.2 Ak súčasťou predloženej súťažnej ponuky uchádzačom bude aj variantné riešenie, nebude sa na 
takéto variantné riešenie prihliadať.  

 
5. Miesto predmetu zákazky 

  
Mestská polícia Senica – Štefánikova 1408/56, 905 01 Senica  
Štát: Slovenská republika      
NUTS kód: SK 021  

http://www.senica.sk/
http://www.senica.sk/
mailto:msp@senica.sk
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6. Typ zmluvy a predmet zákazky      

 
Typ zmluvy :    Kúpna zmluva  
Predmet zákazky :  Polododávka (automobil kombi) 
Druh zákazky :     tovar 

CPV:  Hlavný  slovník :       34111100-9 polododávka (automobil kombi)  

 
Termín dodávky  :     Do dvoch mesiacov od účinnosti zmluvy   
 
Podrobný opis predmetu zákazky  
 
Polododávka (automobil kombi) 

 Benzínový motor, min. 70 KW, 5-stupňová prevodovka  
 Farba vozidla Biela  

 Zadné posuvné dvere vľavo aj vpravo 

 Stmavené sklá v priestore pre cestujúcich 

 Izolačné sklá (zelené) vpredu 

 Vyhrievané predné sedadlá 

 Kotúčové brzdy vpredu aj vzadu 

 ABS - antiblokovací brzdový systém 

 ASR - antipreklzový systém 

 MSR - elektronická regulácia krútiaceho momentu 

 ESP - elektronický stabilizačný systém 

 EDL - elektronická uzávierka  diferenciálu 

 Brzdový asistent 

 Multikolízna brzda 

 Elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá 

 Elektricky ovládané predné okná 

 Emisný štandard Euro 6 

 Dĺžka batožinového priestoru na podlahe min. 1.000 mm 

 Objem batožinového priestoru min. 900 l 

 5 ročný grátis servis (max. 150 000 km/ 5 prehliadok) 

 Záruka proti prehrdzaveniu min. 140 mesiacov 
 

7. Financovanie   
Predmet zákazky  bude financovaný z rozpočtu Mesta Senica.  
Lehota splatnosti faktúr je do 30 kalendárnych dní odo dňa prevzatia  tovaru, na základe 
podpísaného kladného preberacieho protokolu medzi predávajúcim a kupujúcim. 
Verejný obstarávateľ neposkytne preddavky .  
Celková ponuková cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách 
v znení neskorších predpisov ako aj Vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. , ktorou sa vykonáva zákon NR 
SR č.18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. 
Do ponukovej ceny je potrebné zapracovať všetky potrebné náklady na dodávku a dopravu tovaru.  
 

8. Administratívne informácie 
  

Lehota na predkladanie ponúk :  
Ponuky sa predkladajú v termíne do 4. septembra 2019 do 12 : 00 hod. osobne alebo poštou na 
 adresu: Mestský úrad Senica, Štefánikova 1408/56, 905 01 Senica  v uzatvorenej obálke.  
 
Obálka ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:  
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- Adresu na doručenie 
- Obchodné meno a sídlo resp. miesto podnikania uchádzača  
- Označenie :  „  NEOTVÁRAŤ – Polododávka (automobil kombi) MsP Senica“   

 
Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predloženie ponuky nebude prijatá a bude vrátená na 
adresu uchádzača naspäť neotvorená. 
Otváranie ponúk sa uskutoční dňa : 5. septembra 2019 o 13:00 hod. na adrese verejného 
obstarávateľa – kancelária náčelníka MsP Senica. 
  

9. Jazyk ponuky 
Celá ponuka , doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku 
alebo českom jazyku.  
 

10.  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, 
že nie je platcom DPH upozorní.  

 
     11.  Kritéria na vyhodnotenie ponúk  

 
Vysvetľovanie mimoriadne nízkej ponuky: 

Ak niektorá z riadne predložených ponúk obsahuje mimoriadne nízku ponuku vo vzťahu k predmetu 
zákazky, verejný obstarávateľ môže písomne požiadať uchádzača o poskytnutie podrobností 
týkajúcich sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné. Uchádzač musí doručiť odôvodnenie 
nízkej ponuky do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, pokiaľ verejný obstarávateľ 
neurčí dlhšiu lehotu. 
Verejný obstarávateľ zohľadní zdôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky, ktoré vychádza 
z predložených dôkazov.  

 
  Z procesu vyhodnocovania bude vylúčená (celá) ponuka uchádzača ak: 

- ponuka uchádzača nespĺňa požiadavky na predmet zákazky a nie je daný zákonný dôvod 
na vysvetľovanie, 

- uchádzač nedoručí písomné vysvetlenie ponuky , 
- predložené odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky nie je svojím obsahom v súlade s 

požiadavkou verejného obstarávateľa. 
 
 Kritérium  na vyhodnotenie ponúk bude najnižšia ponuková cena  predmetu zákazky  

v Eur s DPH.  
 
Spôsob hodnotenia:  
Určenie kritérií a pravidlá ich uplatnenia: 
Verejný obstarávateľ zvolil pre vyhodnotenie ponúk zadávanej zákazky postup na základe najnižšej 
ceny . 
Pravidlá pre uplatnenie a spôsob vyhodnotenia kritéria sú nasledujúce:  
Hodnotenie ponúk uchádzačov je dané pridelením jej príslušného poradia podľa posudzovaných 
údajov uvedených v jednotlivých ponukách, týkajúcich sa ceny za dodanie predmetu zákazky.  
Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý vo svojej ponuke predloží najnižšiu cenu za 
predmet zákazky vyjadrenú v EUR s DPH . Ako druhý v poradí sa umiestni uchádzač, ktorý vo svojej 
ponuke predloží druhú najnižšiu cenu za predmet zákazky vyjadrenú v EUR s DPH , ako tretí v 
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poradí sa umiestni uchádzač, ktorý vo svojej ponuke predloží tretiu najnižšiu cenu za predmet 
zákazky vyjadrenú v EUR s DPH . 
 
Úspešnému uchádzačovi bude oznámené , že sa jeho ponuka prijíma a súčasne bude vyzvaný na 
predloženie Zmluvy v súlade s jeho 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. 
   
12.  Podmienky účasti    
 - doklad v zmysle § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z.z. v platnom znení – uchádzač 

je oprávnený dodávať tovar ( Predloženie fotokópie dokladu o oprávnení dodávať tovar, ktorý 
zodpovedá predmetu zákazky)  
-doklad v zmysle § 32 ods.1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z.z. v platnom znení – uchádzač 
nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím 
v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu – 
doloženým čestným vyhlásením 
- čestné vyhlásenie uchádzača , že u neho neexistuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods.6 
písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. v platnom znení  

 
13.  Obsah ponuky   

- doklady v zmysle bodu 13 výzvy 
- typ ponúkaného tovaru s uvedením technickej špecifikácie zákazky a  celkovou ponukovou 
cenou za predmet zákazky podpísaná ucházačom 

14. Lehota viazanosti do 30. septembra  2019  
 
15.  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 o verejnom 
obstarávaní. Pokiaľ by verejný obstarávateľ zistil, že ku takémuto konaniu došlo, bude ponuka 
takéhoto uchádzača vylúčená z hodnotiaceho procesu. 

 
 V prípade potreby vysvetlenia údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, môže 
 požiadať ktorýkoľvek zo záujemcov o ich vysvetlenie priamo u zodpovednej osoby 
 elektronickou poštou na adrese: msp@senica.sk. 
 
 Verejný obstarávateľ, ak je to nevyhnutné, môže doplniť informácie uvedené vo výzve na 
 predkladanie ponúk, ktoré preukázateľne súčasne oznámi všetkým známym záujemcom 
 najneskôr 3 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.  
  
 
 
            Ing. Mgr. Martin Džačovský    
                  primátor mesta         
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