
Výzva na predkladanie ponúk – prieskum trhu

(ďalej len ,,výzva“)
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len ,,zákon o verejnom obstarávaní alebo ZVO“)

1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA: 
Názov organizácie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Sídlo organizácie: Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava
IČO : 00165182
Subjekt podľa ZVO: verejný obstarávateľ podľa § 7 odsek 1 písm. a) ZVO

Kontaktná osoba verejného obstarávateľa pre komunikáciu:
Meno a priezvisko: Ing. Monika Valentovičová
Telefón: + 421 2 20482 607
e-mail: monika.valentovicova@culture.gov.sk

Osoba zodpovedná za technickú špecifikáciu: Mgr. Iveta Kolláthová (ďalej spolu len ,,verejný obstarávateľ“)

2. NÁZOV ZÁKAZKY: 
„Nákup osobného motorového vozidla“

3. DRUH zákazky:  tovar

4. NOMENKLATÚRA (CPV KÓD):
Hlavné CPV 34100000-8-motorové vozidlá 

Doplnkové CPV

5. OPIS A MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY: 
Predmetom zákazky je nákup osobného motorového vozidla podľa technickej špecifikácie uvedenej v Prílohe č.4 výzvy.

6. PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY/FINANČNÝ LIMIT: 40 700 EUR bez DPH.

7. KRITÉRIUM NA VYHODNOTENIE PONÚK: 
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka. Kritériá a pravidlá ich uplatnenia sú špecifikované v prílohe č.5 výzvy. 

Návrh na plnenie kritéria v prípade ceny predmetu zákazky uvedenej v ponuke uchádzača musí byť zaokrúhlená na dve 
desatinné miesta. 

8. MIESTO PLNENIA PREDMETU ZÁKAZKY:

Ministerstvo kultúry SR, Nám. SNP 33, 813 31 Bratislava

9. LEHOTA DODANIA A TERMÍN PLNENIA: -

10. PODMIENKY FINANCOVANIA PREDMETU ZÁKAZKY: 
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa. Platba za plnenie sa bude 
realizovať bezhotovostným platobným stykom poukázaním odmeny na účet úspešného uchádzača do 30 dní odo dňa 
doručenia faktúry.

11. ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY:
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti.

12. LEHOTA VIAZANOSTI PONÚK: 30.11.2021

13. PODMIENKY ÚČASTI:

13.1. podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO (t. j. uchádzač musí byť oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce 
alebo poskytovať službu  a nesmie mať uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným 
rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu) a nesmie 
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u neho existovať dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO (t.j. konflikt záujmov podľa § 23 ZVO nemožno 
odstrániť inými účinnými opatreniami). 

13.2. Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 40 ods.6 písm. f) a § 23 ZVO čestným vyhlásením podľa 
prílohy č.2 a č.3 tejto výzvy.

14. ZMLUVA:
Plnenie predmetu zákazky sa bude uskutočňovať na základe objednávky.

15. CENA UVÁDZANÁ V PONUKE:

15.1. navrhované cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov;

15.2.  navrhovaná cena bude vyjadrená v mene eur bez DPH a zaokrúhlená s presnosťou na 2 desatinné miesta.

15.3. uchádzač uvedie ním navrhovanú cenu podľa prílohy č. 1 tejto výzvy ako cenu celkovú a nemennú, ktorá budú 
zahŕňať všetky náklady spojené s plnením.

16. KOMUNIKÁCIA:
V tomto postupe zadávania zákazky bude verejný obstarávateľ pri komunikácii s uchádzačmi postupovať doplnkovou 
elektronickou formou, t. j. e-mailom.

17. JAZYK:
Doručované dokumenty v ponuke musia byť vyhotovené v štátnom jazyku. Ak je čokoľvek podľa predchádzajúcej vety 
vyhotovené v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre 
vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.

18. VYSVETĽOVANIE:
Poskytovanie vysvetlení sa bude uskutočňovať doplnkovou elektronickou formou podľa bodu 16 tejto výzvy. V prípade 
nejasností alebo potreby vysvetlenia údajov uvedených v tejto výzve v lehote na predloženie návrhu na plnenie kritérií  
(ponúk), môže záujemca požiadať kontaktnú osobu verejného obstarávateľa o ich vysvetlenie na kontaktnej adrese 
uvedenej v bode 1 tejto výzvy.

19. LEHOTA NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK:  do 27.10.2021  

20. PREDKLADANIE PONÚK – NÁLEŽITOSTI PONUKY (OBSAH):

20.1. Návrh na plnenie kritérií podľa prílohy č. 1 tejto výzvy, podpísaný osobou oprávnenou konať za uchádzača.

20.2. Čestné vyhlásenie uchádzača o neexistencii konfliktu záujmov podľa prílohy č. 2 k tejto výzve vo vzťahu 
k verejnému obstarávateľovi, k zainteresovanej osobe resp. ohlási všetky potenciálne konflikty záujmov, ktoré sú 
im známe. 

20.3. Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným 
rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu podľa prílohy 
č. 3 k tejto výzve.

21. MIESTO A SPÔSOB PREDKLADANIA PONÚK
Ponuku, ktorá bude obsahovať náležitosti podľa bodu 20 výzvy, predloží uchádzač v lehote na predkladanie ponúk 
podľa bodu 19 tejto výzvy doplnkovou elektronickou formou na kontaktnú adresu podľa bodu 1 tejto výzvy.

22. ĎALŠIE OSOBITNÉ INFORMÁCIE A PODMIENKY:

22.1. Uchádzač berie na vedomie, že predložením ponuky súčasne potvrdzuje súhlas s podmienkami tejto výzvy. 

22.2. Všetky náklady výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného 
nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania. 

22.3. Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku, buď samostatne sám za seba alebo ako člen skupiny 
dodávateľov. 

22.4. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo primerane použiť § 57 ZVO v prípade, ak v rámci tohto verejného 
obstarávania nastanú skutočnosti, ktoré by naplnili jeho právny rámec. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo 
nevystaviť objednávku na daný predmet zákazky. 
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22.5. Splnenie požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky sa bude posudzovať v súlade s výzvou na 
predkladanie ponúk, z dokladov predložených podľa požiadaviek verejného obstarávateľa uvedených v bodoch 
20 tejto výzvy.

22.6. Verejný obstarávateľ môže elektronicky prostredníctvom emailovej komunikácie požiadať uchádzačov 
o vysvetlenie ponuky a ak je to potrebné aj o predloženie dôkazov. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. 
Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní. 

22.7. Ostatné požiadavky na predmet zákazky:

Verejný obstarávateľ požaduje na dodané osobné motorové vozidlo predĺženú  záruku na 5 rokov/100 000 km na 
celé vozidlo a asistenčnú službu počas trvania záruky. 

Za deň dodania predmetu zákazky sa bude považovať deň jeho protokolárneho odovzdania objednávateľovi, 
preberací protokol, ktorý bude potvrdený podpisom zástupcov oboch strán, predávajúceho a kupujúceho, resp. 
dodávateľa a objednávateľa. 

Pri protokolárnom prevzatí osobného motorového vozidla  budú dodávateľom dodané  kľúče s diaľkovým 
ovládaním,  s dokladmi, ktoré sú potrebné na prevzatie a na užívanie vozidla, ako aj ďalšie doklady, a to najmä 
dodací list, pokyny na údržbu, návod na použitie, technický preukaz, servisná knižka.

Dodávateľ je povinný dodať k vozidlu aj povinné vybavenie vozidla v zmysle platnej legislatívy, dodávateľ je 
povinný zabezpečiť na uvedený predmet zákazky záručný servis, pričom náklady súvisiace so záručným 
autorizovaným servisom si uchádzač započíta do ceny predmetu zákazky.

Dodávateľ do troch pracovných dní od doručenia objednávky predloží objednávateľovi nasledovnú 
dokumentáciu:

- podrobnú špecifikáciu osobného automobilu (výrobca, značka, typ) v rozsahu propagačných materiálov 
zverejňovaných výrobcom,

- potvrdenie o autorizovanom obchodnom zastúpení predávajúceho pre príslušnú továrenskú značku (napr. 
obchodná zmluva), v prípade, že predávajúci nie je výrobcom, resp. zástupcom výrobcu,    

- zoznam servisných stredísk, ktoré budú poskytovať záručný servis, kde aspoň jedno servisné stredisko bude vo 
vzdialenosti max. 20 km od sídla objednávateľa/kupujúceho,

- dokumentáciu potvrdzujúcu parametre ponúkanej značky a typu osobného motorového vozidla podľa typového 
schválenia, resp. schválenia technickej spôsobilosti min. v rozsahu údajov zapísaných do Osvedčenia o evidencii 
časť II, potvrdenú výrobcom, resp. zástupcom výrobcu.

Objednávateľ požaduje dodanie nového, nepoužitého automobilu ( predmet zákazky).

Dodávateľ je povinný dodať predmet zákazky včas a riadne, v súlade s ponukou, bez poškodenia, bez vád, alebo 
iného opotrebenia, ako nový automobil, nejazdený treťou osobou.

Prílohy Výzvy na predkladanie ponúk:
– Príloha č. 1: Návrh uchádzača na plnenie kritérií 
– Príloha č. 2: Čestné prehlásenie ku konfliktu záujmov 
– Príloha č. 3: Čestné vyhlásenie o zákaze účasti vo verejnom obstarávaní 
– Príloha č. 4: Opis predmetu zákazky
– Príloha č.5: Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá  ich uplatnenia

V Bratislave, dňa 18. 10. 2021

Ing. Daša Paláková
riaditeľka odboru verejného obstarávania

a správy majetku
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