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V ý z v a n a   p r e d l o ž e n i e   c e n o v e j   p o n u k y 

zadania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru 

 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

    Názov:   Mestská časť Bratislava - Rača  

    Sídlo:  Kubačova 21, 831 06 Bratislava  

    IČO:   00304557  

    Štatutárny zástupca:  Mgr. Michal Drotován  

 

2. Názov zákazky: Kúpa jazdeného úžitkového motorového vozidla do 3,5 t – valník dvojkabína  

 

CPV kód:  34115300-9 použité dopravné vozidlá 
 

3.  Predpokladaná hodnota zákazky: 10 000,00 EUR bez DPH (12 000,00 s DPH)  

 

4.  Podmienky financovania:  

1. Z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ neposkytuje 

preddavok ani zálohové platby. Cenu za predmet zákazky sa verejný obstarávateľ zaväzuje 

zaplatiť dodávateľovi na základe faktúry s lehotou splatnosti 30 dní odo dňa jej doručenia.  

2. Faktúra vystavená dodávateľom musí spĺňať náležitosti podľa všeobecne záväzných právnych 

predpisov platných v Slovenskej republike. V opačnom prípade je verejný obstarávateľ 

oprávnený faktúru dodávateľovi vrátiť na opravu. Lehota splatnosti opravenej faktúry začne v 

takom prípade plynúť až odo dňa doručenia opravenej faktúry obsahujúcej všetky potrebné 

zákonné náležitosti. Prílohou faktúry bude doklad preukazujúci odovzdanie predmetu zákazky 

riadne a včas v zmysle požiadaviek verejného obstarávateľa podpísaný zodpovednými osobami 

verejného obstarávateľa a dodávateľom.  

 

5.  Opis predmetu zákazky:  

Predmetom zákazky je kúpa jazdeného úžitkového motorového vozidla do 3,5 t - valník 

dvojkabína. 

 

Minimálne požiadavky na predmet zákazky: 

Parameter Údaj 
Továrenská značka Volkswagen alebo ekvivalent 
Typ T5 alebo ekvivalent 
Rok výroby 2010 a novšie 
Počet najazdených kilometrov Do 200 000 km 
Výkon motora 75 kW 
Palivo Diesel 
Stav Používané 
Objem motora 1968 cm3 
Prevodovka 5-st. manuálna 
Pohon Predný 
Karoséria Úžitkové vozidlo do 3,5 tony 
Počet dverí 4 
Počet miest na sedenie 6 
ABS Áno 
Airbagy 2x 
Centrálne zamykanie Áno 
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ESP Áno 
Imobilizér Áno 
Diaľkové ovládanie zamykania Áno 
Klimatizácia Manuálna 
Posilňovač riadenia Áno 

 

 
6. Miesto dodania predmetu zákazky:  

Názov:    Mestská časť Bratislava-Rača  

Kontaktné miesto:  Kubačova 21, 831 06 Bratislava  

Kontaktná osoba:  Bc. Tomáš Halinkovič  

e-mail:    tomas.halinkovic@raca.sk  

tel. č.:    02/4911 2428, 0905 320 648  

 

7. Miesto a  lehota na predkladanie ponúk:  

Uchádzač predloží ponuku, t. z. doručí verejnému obstarávateľovi osobne, poštovou zásielkou 

alebo elektronickou poštou.  

1. Predloženie ponuky osobne alebo poštovou zásielkou: 

a) Uchádzač predloží ponuku, t. z. doručí verejnému obstarávateľovi v uzavretom 

obale/obálke s označením „Neotvárať“ a heslom „Valník“ na adresu verejného 

obstarávateľa uvedenú v bode 1 tejto výzvy a v lehote na predkladanie ponúk. 

b) Lehota na predkladanie ponúk: do 11.03.2020 do 12:00 hod.  
c) V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je podľa 

lehoty na predkladanie ponúk rozhodujúci termín (t. z. hodina a deň) doručenia ponuky 

verejnému obstarávateľovi.  

d) Ponuka predložená po lehote na predkladanie ponúk nebude predmetom vyhodnocovania 

a bude vrátená v neporušenom obale uchádzačovi.  

 

2. Predloženie ponuky elektronickou poštou: 

a) Cenovú ponuku (príloha č. 1 tejto výzvy) a doklady podľa bodu 11 tejto výzvy   uchádzač 

predloží (t. z. doručí verejnému obstarávateľovi) vo formáte .pdf/PriScr elektronickou 

poštou na adresu: vo@raca.sk  

b) Lehota na predkladanie ponúk: do 11.03.2020 do 12:00 hod.  
c) Ponuka doručená po lehote na predkladanie ponúk nebude predmetom  vyhodnocovania 

a verejný obstarávateľ na ňu bude prihliadať ako keby nebola predložená.  

 

8. Lehota dodania predmetu zákazky: do 10 dní od účinnosti zmluvy  

 

9. Kritéria vyhodnotenia ponúk:  

1. Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude celková cena za predmet zákazky vyjadrená v EUR            

s DPH, resp. celkom v EUR (v prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH).  

2. Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorého celková cena v EUR za predmet zákazky 

bude zo všetkých predložených ponúk najnižšia.  

 

10. Spôsob určenia ceny:  

Cena predmetu  zákazky bude  určená v zmysle zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení 

neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č.87/1996 Z.z, 

ktorou sa  vykonáva zákon o cenách ako cena konečná, nemenná a maximálna t.j. v cene sú 

zahrnuté všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky okrem prípadov zákonnej úpravy 

DPH. 

Ak je uchádzač zdaniteľnou osobou pre DPH v zmysle príslušných predpisov (ďalej len 

„zdaniteľná osoba“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedenie v zložení: 

 navrhovaná zmluvná cena v EUR bez DPH, 

mailto:vo@raca.sk
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 sadzba DPH v % a výška DPH v EUR , 

 navrhovaná zmluvná cena v EUR vrátane DPH. 

 

Ak  uchádzač nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v EUR. 

Skutočnosť, že nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uchádzač uvedie v ponuke.  

 

11. Obsah ponuky:  

1. Cenová ponuka (príloha č. 1 tejto výzvy). 

2. Čestné vyhlásenie uchádzača v zmysle § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní 

(príloha č. 2 tejto výzvy). 

3. Fotodokumentácia ponúkaného vozidla poskytujúca prehľad o technickom stave zo štyroch 

strán, interiéru a nakladacieho priestoru, prípadne aj odkaz na ponuku zverejnenú na internete. 

4. Návrh zmluvy podpísaný oprávnenou osobou uchádzača. 

 

12. Typ zmluvy: Kúpna zmluva  

1. Návrh zmluvy je prílohou č. 3 tejto výzvy.  

 

13. Vylúčenie uchádzača:  

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vylúčiť uchádzača alebo jeho ponuku z procesu 

obstarávania, ak:  
a) uchádzač nesplnil stanovené podmienky účasti,  

b) uchádzač nepreukázal splnenie podmienok účasti stanovenými dokladmi alebo nedoručil 

požadované vysvetlenie alebo doplnenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti 
v lehote stanovenej v žiadosti o vysvetlenie alebo doplnenie dokladov,  

c) cenová ponuka uchádzača je mimoriadne nízka vzhľadom na trhové podmienky dodávania 

obstarávanej komodity,  

d) ponuka uchádzača nespĺňa požiadavky na predmet obstarávania,  

e) uchádzač sa v predchádzajúcom dodávateľskom záväzkovom vzťahu uzavretom s Mestskou 

časťou Bratislava-Rača dopustil podstatného porušenia zmluvných povinností.  

 

14. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk:  

1. Úspešnému uchádzačovi bude odoslané oznámenie o prijatí jeho ponuky.  

2. Úspešný uchádzač je povinný v lehote do 5 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia 

o úspešnosti ponuky predložiť v 4-och originálnych vyhotoveniach Kúpnu zmluvu (podpis, 

pečiatka, dátum).  

 

15. Doplňujúce informácie:  

1. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.  

2. Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe 

zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať žiadosť o nápravu v zmysle zákona 

č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.  

3. 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.  

4. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk v prípade 

rozporu s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa a zároveň právo zrušiť súťaž, ak sa 

podstatne zmenia okolnosti za ktorých bola vyhlásená a ktoré verejný obstarávateľ nemohol 

predpokladať.  

5. V ostatných právnych vzťahoch sa budú objednávateľ a dodávateľ riadiť príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými súvisiacimi všeobecne záväznými 

právnymi predpismi.  

 

V Bratislave, dňa 05.03.2020 
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Príloha č. 1 

                                                                                                                            Cenová ponuka 

 

 

Názov zákazky: Kúpa jazdeného úžitkového motorového vozidla do 3,5 t – valník dvojkabína 

 

 

Identifikačné údaje 

 

Obchodné meno: ........................................................... 

 

Sídlo:   ........................................................... 

 

IČO:   ........................................................... 

 

DIČ:   ........................................................... 

 
Kontaktná osoba: ........................................................... 

 

e-mail:   ........................................................... 

 

t.č.:   ........................................................... 
 

 

 

P.č. Typ ponúknutého vozidla
1
 

Cena celkom 

bez DPH 
DPH 

Cena celkom  

s DPH 

1.     

 
1 vrátane príslušenstva 

 

 

Parameter Údaj 

Továrenská značka  

Typ  

Rok výroby  

Počet najazdených kilometrov  

Výkon motora  

Palivo  

Stav  

Objem motora  

Prevodovka  

Pohon  

Karoséria  
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Počet dverí  

Počet miest na sedenie  

ABS  

Airbagy  

Centrálne zamykanie  

ESP  

Imobilizér  

Diaľkové ovládanie zamykania  

Klimatizácia  

Posilňovač riadenia  

 

 

 

Vyhlasujem, že cenová ponuka spĺňa požiadavky verejného obstarávateľa uvedené vo výzve na 

predloženie cenovej ponuky a obsahuje všetky náklady súvisiace s predmetom zákazky. 
 

 

som/nie som* platcom DPH 

(*nehodiace sa prečiarknite) 

 

 

 

 

 

 

V..............................dňa.................. 

 

 

 

 

 

 

............................................................................... 

podpis a pečiatka 

(v súlade so zápisom v obchodnom registri resp. Živnostenskom registri) 
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Príloha č. 2 

                                                                                                    

 

 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE 

 

 

 
predložené v rámci zákazky 

 

 

Kúpa jazdeného úžitkového motorového vozidla do 3,5 t – valník dvojkabína 

 

 

v zmysle § 32 ods. 1 f) zákona o verejnom obstarávaní 

 

 

 

 

Dolupodpísaný,...................................................................................................... 

 

 

ako štatutárny zástupca – konateľ spoločnosti...........................................................  

 

 

IČO:.................................  

 

 

 

 

čestne vyhlasujem, že spoločnosť nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený 

konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého 

pobytu. 

 

 

 

 

V......................................, dňa........................... 

 

 

 

 

 

 

 

................................................................. 

                       podpis štatutárneho zástupcu uchádzača 

                                                  pečiatka 
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Príloha č. 3 

 

K ú p n a    z m l u v a 

k t o r ú    u z a v r e l i : 

 

………………………….., IČO: ……………….., DIČ:.........................., IČ DPH:..............................so 

sídlom: ........................…………………, IBAN.............................................,zastúpená štatutárnym 

zástupcom: ……………………………, na jednej  strane, ako 

p r e d á v a j ú c i 

 

a 

 

Mestská časť Bratislava-Rača, IČO: 00304557, so sídlom: Kubačova 21, 831 06 Bratislava,  IBAN: 

SK75 0200 0000 0000 0042 1032, zastúpená štatutárnym zástupcom: Mgr. Michal Drotován -  

starosta, na strane druhej, ako 

k u p u j ú c i 

 

podľa ust. § 409 a súv.ust. Obchodného zákonníka – zákon č.513/1991 Zb., v znení neskorších 

predpisov, 

t a k t o : 

 

I. 

 

(1) Vyššie uvedené zmluvné strany uzatvárajú túto kúpnu zmluvu, ktorou sa spoločnosť 

……………………………  (ďalej len „predávajúci“) zaväzuje dodať pre Mestskú časť 

Bratislava–Rača (ďalej len „kupujúci“) určenú hnuteľnú vec s príslušenstvom (ďalej len 

„predmet zmluvy“) podľa špecifikácie uvedenej v bode  (2) tohto ustanovenia  zmluvy a 

previesť na kupujúceho vlastnícke právo k predmetu zmluvy - vozidlu. Kupujúci sa zaväzuje 

poskytnúť dohodnutú a potrebnú súčinnosť, predmetný predmet zmluvy prevziať a riadne 

zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu. 

 

(2) Špecifikácia vozidla, ktoré je predmetom tejto zmluvy bola medzi zmluvnými stranami 

odsúhlasená nasledovne: “...............................................“ (ďalej len „predmet zmluvy“). 

 

Príslušenstvo predmetu zmluvy tvorí: ............................................................................... 

 

 

II. 

      
(1) Kúpna cena predmetu zmluvy vrátane príslušenstva je výsledkom verejného obstarávania, 

v celkovej cene  

 

........................... EUR s DPH (slovom: ..............................eur s DPH)  

 



Strana 8 z 9 

 

(2) Na zaplatení kúpnej ceny sa dohodli zmluvné strany nasledovne -  kupujúci zaplatí 

predávajúcemu kúpnu cenu za dodaný predmet zmluvy na základe faktúry s termínom 

splatnosti 30 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu. Faktúra vystavená predávajúcim musí 

spĺňať náležitosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej 

republike. Prílohou faktúry je protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy. Predávajúci 

protokolárne odovzdá predmet zmluvy na základe splnenia podmienok  podľa čl. III. bod (1) 

tejto zmluvy. 

 

(3) Spôsob platenia dohodli zmluvné strany prostredníctvom banky, prevodom na účet 

predávajúceho uvedený v záhlaví tejto zmluvy. Pri platení v prípade platenia prostredníctvom 

banky je platba splnená dňom pripísania zaplatenej sumy na účet predávajúceho. 

 

(4) Pokiaľ kúpna cena nie je zaplatená riadne a včas, predávajúcemu vzniká voči kupujúcemu 

nárok na zmluvnú  pokutu vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania. 

 

(5) V prípade nesplnenia povinností predávajúceho, uvedených v tejto zmluve  v stanovenej 

lehote, predávajúci je povinný zaplatiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % 

z celkovej ceny za každý deň omeškania splnenia povinnosti. Kupujúci je zároveň oprávnený 

odstúpiť od tejto zmluvy. 

 

  

III. 

 

(1) Predávajúci sa zaväzuje, že predmet zmluvy odovzdá po platnej technickej kontrole, emisnej 

kontrole, kontrole originality, prihlásení a prepise vozidla kupujúcemu. 

 

(2) Miesto odovzdania: Mestská časť Bratislava-Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava.  

 

(3) Momentom splnenia dodávky vozidla prechádza nebezpečenstvo všetkej škody na 

kupujúceho. Vlastníctvo prechádza na kupujúceho až po riadnom a úplnom zaplatení 

dohodnutej kúpnej ceny. 

 

(4) Predávajúci vyhlasuje, že predmetné vozidlo bolo používané a ku dňu podpisu tejto zmluvy 

má najazdených ............................ km, je v dobrom technickom stave a bolo riadne 

udržiavané a má poškodené ...................................... 

 

 

IV. 

 

(1)  Predávajúci zodpovedá za to, že predmet zmluvy je v dobrom technickom stave.  

       (2)  Predávajúci poskytuje záruku počas 6  mesiacov na skryté chyby na vozidle.   

(3) Záruka sa nevzťahuje na poškodenia v prípadoch, ktoré po splnení dodávky vznikli 

opotrebovaním, v dôsledku používania predmetu zmluvy v rozpore s návodom na obsluhu a 

bežnú údržbu, ktoré spôsobilo  mechanické  alebo iné  poškodenie predmetu zmluvy, alebo 

vznikli  neodbornými zásahmi do predmetu zmluvy. 

 

(4) Poškodenia, ktoré má predmet zmluvy  v čase jeho odovzdania kupujúcemu,  resp. v čase 

splnenia dodávky - zjavné poškodenia - musia byť kupujúcim uvedené v písomnom 

protokole o odovzdaní a prevzatí vozidla aj s termínom ich bezodkladného bezplatného 

odstránenia. 
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(5) V prípade, ak sa počas 6 mesiacov na predmete zmluvy vyskytnú ďalšie  poškodenia, 

kupujúci sa zaväzuje tieto neodkladne oznámiť predávajúcemu v písomnej forme, 

doporučeným listom. Pre urýchlenie kontaktu zmluvných strán sa oznámenie môže 

uskutočniť elektronickou poštou, ktorý kupujúci potvrdí súčasne telefonicky. V reklamácii 

musí byť opísané, o aké poškodenia a vady sa jedná a ako sa tieto prejavujú. Predávajúci sa 

zaväzuje reagovať na uplatnenú reklamáciu v pracovných dňoch do 24 hodín od prijatia 

reklamácie a poškodenia sa zaväzuje bezplatne odstrániť v technicky čo najkratšom možnom 

termíne. 

 

(6) Práva kupujúceho zo zodpovednosti za poškodenia počas 6 mesiacov zanikajú a tým aj 

záručná doba končí predčasne, ak kupujúci nedodrží vyššie uvedený postup podľa bodu (5) 

tohto ustanovenia a poškodenia neoznámi predávajúcemu bez zbytočného odkladu po tom čo 

ich zistil, alebo bez preukázateľného súhlasu predávajúceho pristúpi sám k odstraňovaniu 

poškodení, resp. dovolí odstraňovať poškodenia tretej osobe.  

 

       

V. 

 

(1) Akékoľvek dohody o dodatkoch a zmenách tejto zmluvy musia byť uzavreté zmluvnými 

stranami v písomnej forme, inak sú neplatné. 

 

(2) V otázkach výslovne neupravených touto zmluvou platia pre účastníkov príslušné všeobecne 

záväzné právne predpisy, najmä  citovaného Obchodného zákonníka,  vzťahujúcich sa 

k predmetu zákazky. 

        
VI. 

 

(1) O tomto bola táto kúpna zmluva medzi účastníkmi v štyroch vyhotoveniach, s platnosťou 

originálu, napísaná, prečítaná a následne na znak súhlasu s celým obsahom, ktorý vyjadruje 

ich slobodne a vážne prejavenú vôľu, štatutárnymi zástupcami vlastnoručne podpísaná. Každá 

zo zmluvných strán si ponecháva dve vyhotovenie zmluvy. 

 

(2) Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni zverejnenia na webovej stránke kupujúceho. 

 

 

 

V...................., dňa ...............2020    V Bratislave, dňa ..............2020 

 

 
Predávajúci:                                                                Kupujúci: 

 

                                    

 

 
.................................................                                   ...................................................... 

                                                          Mgr. Michal Drotován          

                                                                                    starosta                                                           


