
 Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz 
                         IČO : 30688060      Za Hornádom 15, 05201 Spišská Nová Ves 

 

V Ý Z V A  

na predloženie cenovej ponuky  

 

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov na zákazku s nízkou hodnotou formou -  prieskum trhu  

 

1.   

1.1  Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz, Za Hornádom 15, Spišská Nová Ves, zastúpený Jánom Magdoškom 

- predsedom, info@speedskating.sk, IČO : 30688060, DIČ : 2021370362 

1.2.  Kontaktná osoba obstarávateľa:  

Ján Magdoško, J. Wolkera 26, 05201 Spišská Nová Ves, tel. č: 0903601379., email: 

magdosko53@gmail.com 

2.   

2.1. Názov zákazky: „ Nákup nového osobného motorového vozidla  " 

2.2.  Druh zákazky: tovar  

2.3.  Miesto dodania predmetu zákazky: Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz, Za Hornádom 15, 052 01 

Spišská Nová Ves 

2.4.  Spoločný slovník obstarávania (CPV): 34110000-1 Osobné automobily  

2.5.  Rozdelenie predmetu zákazky na časti: nie 

2.6.  Stručný opis predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je nákup nového osobného motorového vozidla pre potreby športovej činnosti 

zväzu spĺňajúce nižšie uvedené minimálne parametre vrátane príslušenstva a výbavy.  

3.  Technické vlastnosti zadávania zákazky:              

Technické vlastnosti  Jednotka  Minimum  Maximum  Presne 

Výkon motora  kW  88   

Prevodovka  manuálna    

Druh paliva  -  nafta   

Kombinovaná spotreba 
paliva cyklus – EÚ  

l/100 km  6,0   

Rázvor  mm  3200   

Batožinový priestor  l  900   

Počet dverí  Ks  5   

Počet miest na sedenie  osôb  9   

Environmentálne 
vlastnosti  

Jednotka  Minimum  Maximum  Presne 

Množstvo emisií CO2 - 
priame  

g/km  128   

 
Technické vlastnosti  Hodnota / charakteristika 

Celková cena vozidla zahŕňa  Elektrické ovládanie predných okien 

Celková cena vozidla zahŕňa  Hill Assist 

Celková cena vozidla zahŕňa  Latkové čalúnenie 

Celková cena vozidla zahŕňa  
Pevné bočné okná v druhom a treťom rade, 

tónované 
Celková cena vozidla zahŕňa  Plastová podlaha 

 
Celková cena vozidla zahŕňa  Plechové disky kolies 16“ 

Celková cena vozidla zahŕňa  Plnohodnotné rezervné koleso 



Celková cena vozidla zahŕňa  Pravé bočné a posuvné dvere 

Celková cena vozidla zahŕňa  Tempomat a obmedzovač rýchlosti 

Celková cena vozidla zahŕňa  
Trojmiestna lavica sklápateľná 
v druhom rade 

Celková cena vozidla zahŕňa  Variabilný posilňovač riadenia 

Celková cena vozidla zahŕňa  Výškovo nastaviteľný volant 

Celková cena vozidla zahŕňa  Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča 

Celková cena vozidla zahŕňa  
Zadné výklopné dvere s vyhrievaním 
okna a stieračom 

Celková cena vozidla zahŕňa  Zásuvka 12 V, 2 x 

Celková cena vozidla zahŕňa  
Vyberateľná 3-miestna nedelená 
lavica v treťom rade 

Celková cena vozidla zahŕňa  Manuálna klimatizácia 

Celková cena vozidla zahŕňa  Cúvacia kamera 

Celková cena vozidla zahŕňa 

Vozidlo musí spĺňať všetky požiadavky 
v zmysle vyhlášky 
Ministerstva dopravy a výstavby 
Slovenskej republiky 
134/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o 
prevádzke vozidiel v cestnej 
premávke so všetkým 
vybavením v deklarovanom rozsahu 
podľa daného 
predpisu. Súčasťou dodania je aj 
povinná výbava podľa §25 
cit. vyhlášky. 

Celková cena vozidla zahŕňa  
Otvarateľné posuvné bočné okná v 2. 
rade 

Celková cena vozidla zahŕňa  

Rádio RD6+Blutooth+USB 
Box+Jack+zásuvka 12 
V vzadu+ovládanie pri volante+ 
2reproduktory 

Celková cena vozidla zahŕňa  
Presklené zadné krídlove dvere 
s otváraním 180°+vyhrievanie+stierač 

Celková cena vozidla zahŕňa  
Centrálne uzamykanie s diaľkovým 
ovládaním 

Celkova cena vozidla zahŕňa 
Farba Biela Banquise resp.Modra 
Imperial 

 

4.         Predpokladaná hodnota zákazky: najviac (maximálne) 22 000,00 EUR bez DPH.   

5.          Mena a ceny uvedené v ponuke: euro 

6.          Podmienky účasti uchádzačov:  

6.1         Predloženie písomnej cenovej ponuky s týmito údajmi  

• Svoje identifikačné údaje: názov organizácie, sídlo organizácie, IČO, kontaktné telefónne číslo, e-mailovú 

adresu. 

• Podrobnú špecifikáciu predmetu zákazky – v zmysle požiadaviek uvedených v opise 

predmetu zákazky, t.j. cenovú ponuku v zmysle bodu 3. tejto výzvy. 
7.          Kritéria na vyhodnotenie ponúk:. 

7.1        Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena – cena za dodanie tovaru bez DPH. 

8.          Spôsob určenia ceny: 

8.1       Uchádzač vo svojej ponuke navrhne celkovú cenu zákazky. 
8.2         Uchádzač, ktorý nie je platiteľom DPH, upozorní na túto skutočnosť v cenovej ponuke. 
8.3         Uchádzačom navrhnutá cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s plnením zákazky. 
8.4         Verejný obstarávateľ bude hodnotiť celkovú cenu zákazky. V prípade, že uchádzač je 
platiteľom DPH, bude hodnotená cena vrátane DPH 
9.           Lehota a miesto na predkladanie  ponúk: 

9.1         Do 15.3.2019, čas: do 10,00hod   

9.2.         Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť : 

• poštou : Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz, Za Hornádom 15, 05201 Spišská Nová Ves 

• elektronicky na e-mail: magdosko53@gmail.com 



10.         Lehota dodania predmetu zákazky:  

10.1      Dodanie predmetu zákazky do 30.6.2019 

11.       Spôsob vzniku záväzku: 

11.1      Na základe objednávky a následnej fakturácie 

12.       Spôsob vykonania prieskumu:  
12.1        Oslovenie uchádzačov emailom, osobným rokovaním  
12.2      Zverejnenie výzvy  na webstránke zväzu   
13.        Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky:  

13.1.   Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:  

•  Nebude predložená ani jedna ponuka,  

•  Ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve na predloženie cenovej 

ponuky, 

•  Ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie.  

 

 

 

V Spišskej Novej Vsi,  dňa 01.02.2019 

 

  
  
 

 Ján Magdoško, predseda zväzu 

                                                        

 


