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Naše číslo  Vybavuje     Miesto, dátum  
OB-51/2020  Mgr. Peter Sokol          Sereď, 23.09.2020 

 
 

Vec:   Výzva na predloženie cenovej ponuky 

 

Mesto Sereď, ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej „zákon“), vykonáva 

prieskum trhu na zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona „SUV vozidlo mestskej polície“.  

 

Verejný obstarávateľ má záujem o dodávku tovaru – vozidla na účely služieb mestskej polície. 

(Podrobná špecifikácia príloha č.1) 

 

Oslovujeme Vás ako potenciálneho dodávateľa na poskytnutie uvedeného tovaru s výzvou 

o zaslanie cenovej ponuky vrátane všetkých nákladov. 

 

Vašu cenovú ponuku doručte do podateľne Mestského úradu v Seredi, Námestie republiky 

1176/10, Sereď 92601 najneskôr do  02.10.2020 do 12,00 hod. v uzatvorenej obálke s označením 

„Vozidlo MsP - NEOTVÁRAŤ“. 

 

 

 

 

 

 

       Ing. Martin  Tomčányi 

                primátor mesta 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Výzva na predkladanie cenových ponúk  

zákazka postupom podľa § 117 „zákazka s nízkou hodnotou“ v súlade so zákonom 

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 

 

1.Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov:           Mesto Sereď                          

So sídlom:     Námestie republiky 1176/10, Sereď          

Zastúpený:  Ing. Martin Tomčányi, primátor     

IČO:   00306169                

Email:   mu@sered.sk    

                           

Kontaktná osoba 

                          Mgr. Ladislav Fabo 

Telefón:  031/ 789 2541 

Email:   mestskapolicia@sered.sk 

 

2. Názov predmetu obstarávania:       SUV vozidlo pre mestskú políciu 

3. Slovník spoločného obstarávania (CPV):    34114200  - Policajné automobily 

4. Opis predmetu obstarávania:   

Premetom zákazky je vozidlo na účely poskytovania služieb mestskej polície podľa špecifikácií 

uvedených v prílohe č. 1. 

Miesto dodania : Areál MsP Sereď,  Jesenského ul. 3015, Sereď 

5. Cena:  
Cena diela musí byť stanovená pre predmet zákazky vo formáte:  

 ako cena celkom bez DPH,  

 výška a sadzba DPH a  

 cena celkom vrátane DPH.  

Pokiaľ uchádzač nie je platiteľom DPH, tak na túto skutočnosť v ponuke upozorní.  

Cena musí zahŕňať všetky náklady uchádzača súvisiace s predmetom obstarávania.  

 

6. Predpokladaná hodnota zákazky:                 18.500,-   bez DPH  

7. Rozdelenie predmetu:                   NIE 

8. Možnosť predloženia variantných riešení:                NIE 

9. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania:          od podpisu zmluvy do 4 mesiacov 

10. Lehota viazanosti ponúk:                30.10.2020 

11. Lehota na predkladanie ponúk a predloženie ponuky: 

 Lehota na predkladanie ponúk je do:           02.10.2020      12:00 hod.  

V prípade doručenia poštou musí byť ponuka v stanovenej lehote doručená na adresu:  

Mestský úrad Sereď, Námestie republiky č. 1176/10, 926 01 Sereď.  

Dátum poštovej pečiatky nie je rozhodujúci. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nie je možné 

predložené ponuky odvolať. Ponuky po predložení nemožno meniť ani dopĺňať. Po uplynutí lehoty na 

predkladanie ponúk je zmena alebo doplnenie ponuky vylúčené. Prípadná oprava zrejmých chýb 

a nesprávností, ktoré vznikli pri vyhotovení ponuky, je možná aj po uplynutí lehoty na podávanie 

ponúk; 

 ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EUR; obálka musí byť zreteľne 

označená nápisom „Vozidlo MsP - NEOTVÁRAŤ“, ako aj obchodným menom a sídlom 

obstarávateľa a uchádzača; 

 ponuky sa predkladajú v zložení: Cenová ponuka (Príloha č. 2), Návrh zmluvy, doklady na 

splnenie podmienok účasti podľa bodu 12 (doklad o oprávnení poskytovať služby a čestné 

vyhlásenie podľa prílohy č. 3). 

 

 

 



 

 

12. Podmienky účasti uchádzačov: 

12.1 Osobné postavenie 

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. 

e)  a f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a preukázať ich splnenie dokladmi podľa § 

32 ods. 2 písm. e) a f) alebo ekvivalentnými dokladmi v originálnom vyhotovení alebo ako 

fotokópiu tohto dokladu – doklad o oprávnení poskytovať služby, ktoré sú predmetom tejto 

zákazky a čestné vyhlásenie (Príloha č.3), že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo 

verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte 

sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 

 

13. Kritériá na hodnotenie ponúk:  
- Najnižšia celková cena tovaru v eurách s DPH (70 %) 

- Najnižšia spotreba paliva (cyklus mestský) v litroch   (20 %) 

- Najnižšie emisie CO2    v  (g/km)    (10 %) 

 

14. Podmienky financovania:  

Financované zo zdrojov verejného obstarávateľa, záloha sa neposkytuje. Splatnosť faktúr 14 dní. 

 

15. Typ zmluvy:  

Na dodanie tovaru. 

 

16. Doplňujúce informácie: 

1) Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto obstarávaní.  

2) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.  

 

V Seredi dňa  

 

Ing, Martin Tomčányi 

                              primátor mesta Sereď 

 

 

 

 

 

prílohy : 

1. Parametre vozidla 

2. Cenová ponuka 

3. Čestné vyhlásenie 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Príloha č.1 
 

Parameter 
 

Požiadavka 

Typ Osobné motorové vozidlo typu SUV 

Rok výroby 2020 

Druh  Nové max. predvádzané vozidlo 

Karoséria 5-dverové 

Náprava 4 x 2 

Farba vozidla biela 

Palivo Benzín min.95 

Prevodovka automatická 

Najazdené kilometre max. 100 km 

Šírka vozidla  min. 1 840 cm 

Dĺžka vozidla min. 4380 cm 

Výška vozidla min. 1 620 cm 

Rázvor v mm min. 2 600 cm 

Spotreba paliva     (cyklus mestský) max.  8,5 l / 100 km 

Emisie CO2 (g/km) max. 190 

Objem palivovej nádrže min. 50 litrov 

Objem batožinového priestoru - základný min. 490 litrov 

Svetelná výška v mm min. 170 mm 

Výška od predného sedadla pod strechu min. 1000 mm 

Servis vozidla max. 20 km od mesta Sereď 

Záruka vozidla min. 5 rokov / 100 000 km 

Doba dodania max. 4 mesiace 

Airbagy min. 6x (2x hlava, 2x bočné, 2x predné) 

Výbava ďalej musí obsahovať: Elektrické ovládanie predných a zadných okien 

 Elektrické predné spätné zrkadlá 

 autorádio 

 Multifunkčný volant 

 Centrálne zamykanie + diaľkové ovládanie  

 Parkovacie senzory vzadu 

 Klimatizácia 

 Dažďový senzor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Príloha č.2 
 

Cenová ponuka 

 

FIRMA 
 IČO 
 ADRESA  

 

 

NÁZOV A TYP VOZIDLA 
 ROČNÍK VÝROBY 
 NAJAZDENÉ KILOMETRE  

VZDIALENOSŤ 
SERVISU K MIESTU DODANIA V KM  

 

 

Návrh na plnenie kritérií : 

 

 

CENA S DPH V EURO 
 SPOTREBA PALIVA V MESTE V L/ 100 KM 
 EMISIE CO2 (G/KG)  

 

 

 

 

V ......................       ......................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Príloha č. 3 

 

Čestné vyhlásenie o zákaze  

účasti vo verejnom obstarávaní 
 

Uchádzač 

Obchodné meno : 

Sídlo : 

IČO : 

Štatutárny zástupca :  

 

Vyhlásenie uchádzača 

 

Týmto čestne prehlasujem, že spĺňam podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. 

f) zákona č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov a deklarujem ju týmto 

čestným vyhlásením podľa § 32 ods. 2 písm. f). 

 

Vyhlasujem, že uchádzač 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) 
 


