
Mesto Pezinok – Mestská polícia, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok 

Výzva na predloženie cenovej ponuky v zákazke s nízkou hodnotou 

 

 

Nákup nového motorového vozidla (automobilu) pre mestskú políciu Pezinok. 
 

 

Výzva na predloženie ponuky - Zákazka s nízkou hodnotou v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Verejný obstarávateľ:  MESTO PEZINOK 

Sídlo: Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok 

Štatutárny zástupca: Mgr. Oliver Solga 

IČO: 00 30 50 22 

Kontaktné miesto: Mestská polícia v Pezinku, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok 

Kontaktná osoba: JUDr. Ľudovít Farbula, e-mail:  ludovit.farbula@msupezinok.sk 

 

2. Názov zákazky na službu 

Nákup automobilu pre mestskú políciu Pezinok 

 

3. Miesto realizácie 

Mestská polícia v Pezinku. 

 

4. Opis  a rozsah  predmetu zákazky 

Predmetom zákazky je dodanie, nového motorového vozidla (automobilu) pre mestskú políciu Pezinok. 

V prílohe č. 1 k Výzve na predloženie ponuky sú stanovené povinné požadované funkčné a výkonnostné 

parametre predmetu zákazky aj s podrobným opisom predmetu zákazky. 

 

5. Podmienky financovania predmetu obstarávania 

Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa, bez poskytnutia zálohovej platby. 

Fakturácia – faktúra bude vystavená po dokončení diela a protokolárnym odovzdaní. 

Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. 

 

6. Predpokladaná hodnota zákazky /PHZ/ 

Zákazka v zmysle § 5 ods. 4) a § 117 Zákona NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. 

 

7. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní : 

Uchádzač predloží do súťaže: 

- cenovú ponuku na celý predmet obstarania v zmysle výzvy bod č. 4; 

- doklad o oprávnení podnikať, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na 

realizáciu požadovaného predmetu zákazky; 

- technické listy zariadení, fotografie tovaru; 

- návrh zmluvy v jednom vyhotovení (v zmysle prílohy č. 2) podpísanú uchádzačom, štatutárnym orgánom 

alebo iným zástupcom, ktorý je oprávnený konať v záväzkových vzťahoch; 

- zoznam dodávok tovaru a vykonaných prác ako je predmet zákazky ( min. 3 zákazky a min. jedna v hodnote 

ako je predmet zákazky) za predchádzajúce obdobie 5 rokov s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov 

s uvedením kontaktných údajov na odberateľa ( meno a tel. číslo); 

http://www.pezinok.sk/uploadfiles/File/verejne_obstaravanie/vo2016_06_02-Vypracovanie_PD_na_parkovisko_na_Obrancov_mieru.pdf#page=2
http://www.pezinok.sk/uploadfiles/File/verejne_obstaravanie/vo2016_06_02-Vypracovanie_PD_na_parkovisko_na_Obrancov_mieru.pdf#page=2
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- do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré obsahujú všetky určené náležitosti a 

zodpovedajú požiadavkám a podmienkam uvedeným vo výzve; 

- platnou ponukou je ponuka, ktorá zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú 

v rozpore s uvedenými požiadavkami a podmienkami. Ostatné ponuky uchádzačov budú vylúčené; 

- Nepredloženie uvedených dokladov podľa požiadaviek verejného obstarávateľa bude znamenať, že ponuka  

uchádzača je neúplná a nespĺňa požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky. Verejný 

obstarávateľ si  vyhradzuje, že takúto ponuku nemusí akceptovať. 

 

8. Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

Predpokladaná hodnota zákazky : 12 000  EUR s DPH. 

Najnižšia cena celkom v EUR s DPH za celý predmet obstarávania. 

 

9. Lehota a miesto na predkladanie ponúk  

Lehota na predkladanie ponúk je určená do : 10.08.2017 do 12:00 hod. Forma na predkladanie ponuky: ponuky 

je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk na adresu kontaktného miesta, t.j. Mestský úrad v 

Pezinku, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok, podateľňa na prízemí budovy MsÚ v nepriehľadnej zalepenej 

obálke označenej heslom NEOTVÁRAŤ - Nákup nového motorového vozidla (automobilu) pre mestskú políciu 

Pezinok. 

 

10. Lehota dodania zákazky : 

Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať dielo objednávateľovi do : 30.09.2017 

 

11. Doplňujúce informácie 

a) Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa  

vyhlásilo verejné obstarávanie. 

b) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť neukončenú súťaž, resp. neuzatvoriť zmluvu s úspešným 

uchádzačom v prípade, ak nastanú okolnosti, ktoré v čase uverejnenia výzvy nemohol predpokladať. 

c) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť zmluvu v prípade, ak cena ponuky bude vyššia než 

predpokladaná hodnota zákazky. 

d) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu a pristúpiť k realizácii zákazky len vtedy, ak 

verejný  obstarávateľ bude mať schválené finančné prostriedky na danú zákazku. 

e) Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného 

alebo iného nároku voči verejnému obstarávateľovi. 

 

12.Typ zmluvy 

Zmluva na dodanie tovaru (kúpna zmluva) 

 

13.Rozdelenie predmetu zákazky na časti a variantné riešenia 

Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. Verejný obstarávateľ neumožňuje variantné riešenia. 

 

14. Dátum odoslania výzvy na predkladanie ponúk  

03.08.2017 

 

V Pezinku, 03.08.2017 

 

 

JUDr. Ľudovít Farbula 

Mestská polícia Pezinok 

náčelník mestskej polície 

 



Príloha č. 1  

Opis predmetu zákazky : 

Vozidlo pre účely odchytovej a karanténnej stanice, hliadkovú činnosť a služobnú kynológiu.  
 
Technické požiadavky :  

 
Typ : Dacia Dokker VAN, prípadne ekvivalent  
Motor :  benzín 1,6   75/kW 
Farba :   biela 
Interiér : tmavý  
 
Plná deliaca prepážka medzi posádkou vozidla a zadnou časťou vozidla. 
 
Posuvné dvere na pravej strane – plechové.  
 
Zadné delené dvere – plechové.  
 
Minimálna výbava : manuálna klimatizácia, autorádio, airbag vodiča, elektricky nastaviteľné 
a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá, elektrické ovládanie predných dverí, centrálne 
zamykanie s diaľkovým ovládaním, odkladacia priehradka nad hlavou vodiča a spolujazdca, 
vyhrievané sedadlá, zadné parkovacie senzory, povinná výbava, gumené koberce, odvetranie 
zadnej časti vozidla - vetracie mriežky na bočných stranách a zadných dverách zrealizuje 
predajca. 
 
Zimná výbava : Sada 4 ks zimných pneumatík na plechových diskoch rovnakého rozmeru ako 
letné pneumatiky 185/65R15,  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


