
 

Výzva na predkladanie ponúk  
zadávanie zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon“) 

 
1.  Identifikácia osoby podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona: 

Mesto Michalovce 
Námestie osloboditeľov 30 
071 01 Michalovce 
IČO: 00325490 

 
Kontaktná osoba: Ing. Darina Čornejová 
Tel: + 421566864174  
E-mail: darina.cornejova@msumi.sk 

 
2.  Názov predmetu zákazky: 

 Dodanie osobného motorového vozidla prostredníctvom finančného lízingu 
 CPV: 
Hlavný predmet :           34110000-1             Osobné automobily 
Doplňujúce predmety :  34111200-0             Limuzíny 
                                       66114000-2             Finančný lízing    

 
3.  Opis predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je dodanie jedného motorového vozidla strednej triedy, vo 
vyhotovení limuzína, s povinnou a doplňujúcou výbavou vozidla. Osobné motorové 
vozidlo musí byť nové v prvotriednej kvalite a so zabezpečeným záručným 
a pozáručným servisom. Motorové vozidlo musí spĺňať všetky zákonné a technické 
podmienky na prevádzku na pozemných komunikáciách v SR a v Európe. Bližšia 
špecifikácia predmetu zákazky a ďalšie požiadavky verejného obstarávateľa tvorí 
Prílohu č. 1 tejto výzvy na predkladanie ponúk. 
 
Verejný obstarávateľ  požaduje dodanie tovaru na lízing. Forma finančného lízingu po 
dobu trvania 48 mesiacov, 0% akontácia, splácanie formou fixných rovnakých 
mesačných splátok, pričom súčasťou bude poistenie PZP + HP s pripoistením čelného 
skla a poistenie finančnej straty na obdobie 4 roky. 
 
Lehota na dodanie  predmetu zákazky:  
Najneskôr do 29. novembra 2019. 
 
Miesto dodania predmetu  zákazky: Michalovce, Námestie osloboditeľov 30 

 
4. Financovanie predmetu zákazky: 

Z finančných prostriedkov (rozpočtu) mesta Michalovce formou lízingu. Verejný 
obstarávateľ požaduje 48 mesačný finančný lízing, 0% akontácia,  pripoistenia uvedené 
vyššie, prípadné ďalšie finančné náklady vyplývajúce z lízingu, prepravné a iné poplatky 
súvisiace s dodaním predmetu zákazky na miesto určenia, zaškolenie. Všetky finančné 
náklady spojené s dodaním predmetu zákazky budú splácané formou pravidelných 
mesačných rovnakých splátok.     
 

5. Variantné riešenie: Nepripúšťa sa 



 

Uchádzač je povinný predložiť ponuku na celý predmet zákazky. 
 

6. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 
Cena celkom vyjadrená v EUR s DPH 
 
Zmluvná cena musí zahŕňať všetky náklady dodávateľa potrebné na dodanie predmetu 
zákazky, požiadavky verejného obstarávateľa uvedené v tejto výzve a musí byť konečná 
a nemenná počas trvania zmluvy. 
 
Ponuke s najnižšou celkovou cenou bude priradené prvé miesto, ostatným ponukám 
druhé, tretie, atď. Úspešnou ponukou sa stane ponuka, ktorá sa umiestni na prvom 
mieste, ostatné ponuky sa stanú neúspešnými ponukami. 

 
7. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní: 

Uchádzač musí v ponuke preukázať/predložiť splnenie podmienky účasti podľa: 
- § 32 ods.1 písm. e) zákona predložením fotokópie aktuálneho dokladu o oprávnení 

dodávať tovar, realizovať práce alebo poskytovať služby, ktoré sú predmetom 
zákazky (napr. výpis z obchodného registra SR, živnostenského registra SR, zoznam 
hospodárskych subjektov, ktorý vedie ÚVO,...) 
 

- § 32 ods.1 písm. f) zákona predložením čestného vyhlásenia, že uchádzač nemá 
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím 
v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého 
pobytu   

 
 

8. Obsah predloženej ponuky: 
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať: 
- Identifikačné údaje uchádzača – obchodný názov, adresa sídla uchádzača, meno, 

priezvisko a funkcia štatutárneho zástupcu uchádzača, IČO, IČ DPH, kontaktné 
telefónne čísla a e-mailová adresa,  

- Oprávnenie realizovať predmet zákazky (kópia výpisu z Obchodného registra alebo 
živnostenského registra alebo iné než živnostenské oprávnenie vydané podľa 
osobitných predpisov) 

- Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 
- Súhlas so spracovaním osobných údajov (GDPR) 
- Ponukový list - Príloha č. 2 tejto výzvy na predkladanie ponúk 
- Návrh zmluvy vrátane servisných podmienok/ Lízingovej zmluvy  

    
 
 

9.  Miesto a lehota na predkladanie ponúk: 
Ponuku je možné doručiť osobne na podateľňu MsÚ, poštovou zásielkou, kuriérom 
alebo elektronickou poštou (e-mailom) na kontaktné miesto:  

 
Mesto Michalovce 
Námestie osloboditeľov 30 
071 01 Michalovce 
IČO: 00325490 

 



 

Kontaktná osoba: Ing. Darina Čornejová 
Tel: + 421 566864174 
E-mail: darina.cornejova@msumi.sk 

 
 Ponuky musia byť predložené v lehote do 21.10.2019  do 12,00 hod. 
 
V prípade osobného, poštového doručenia alebo doručenia kuriérom musí byť na obale 
ponuky uvedené označenie heslom: „Osobné vozidlo – NEOTVÁRAŤ“ 

V prípade, ak uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštového alebo obdobného 
 doručenia, je rozhodujúci termín doručenia ponuky na horeuvedenej adrese. 
 

10.  Výsledok verejného obstarávania / Typ zmluvy: 
Verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom zmluvu na dodanie tovaru 
formou lízingu /Lízingová zmluva/, ktorej predmetom bude realizácia zákazky v súlade 
s bodom 3. a Prílohou č. 1 tejto výzvy.  
  

11. Osobitné podmienky na plnenie: 
V prípade, že sa v tejto výzve alebo v prílohách vyskytujú obchodné názvy alebo 
odkazujú na konkrétneho výrobcu alebo výrobok, uchádzač môže uviesť ekvivalentnú 
náhradu pri dodržaní požadovaných technických parametrov  rovnakých resp. vyšších . 
Verejný obstarávateľ pred podpísaním zmluvy bude požadovať od úspešného uchádzača 
predloženie dôkazov /prospekt, technické listy a pod./ na overenie technickej 
špecifikácie predmetu zákazky, ktorý bude mať v úmysle uchádzač dodať verejnému 
obstarávateľovi.  Technické parametre musia byť predložené spôsobom, ktorým si 
verejný obstarávateľ bude môcť ich overiť. 

 
 
 
 
             Michalovce, 09.10.2019 
 
 
 Ing. Darina Čornejová 
 osoba zodpovedná za proces verejného obstarávania 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prílohy: 
Príloha č. 1 - Špecifikácia predmetu zákazky 
Príloha č. 2 - Cenová ponuka na dodanie predmetu zákazky formou lízingu 
 
 
 



 

Príloha č. 1 - Špecifikácia predmetu zákazky 
 
 
 
Dodanie osobného motorového vozidla prostredníctvom finančného lízingu 

 
 

Technická špecifikácia a iné požiadavky 
 
 
Farba: 
Čierna metalíza, int. čierny 
Motor: 
2.0 TSI 200 kW (272 k) 7o AP 4x4 
Výbava: 
Interiér – poťah sedadiel koža/umelá koža 
Disky z ľahkej zliatiny 7J x 17“ (215/55 R17) 
ESC vrátane ABS, MSR, ASR, EDS, HBA, DRS, RBS, MKB 
Airbag vodiča a spolujazdca (spolujazdca s deaktiváciou) 
Hlavové a bočné airbagy vpredu a vzadu 
Kolenný airbag vodiča 
Predné LED svetlomety 
Full LED predné svetlomety s integrovanými výsuvnými ostrekovačmi 
Zadné svetlá s technológiou LED 
PEDESRIAN MONITOR – ochrana chodcov 
FRONT ASSIST 
Rádio s 8“ farebným dotykovým displejom, ICC, USB SmartLink+ a SD slot 
DAB – digitálny rádiopríjem 
Telefonovanie s Bluetooth a hlasovým ovládaním 
Trojramenný multifunkčný kožený volant na ovládanie rádia a telefónnu 
Dvojzónová automatická klimatizácia 
Elektrické ovládanie okien vpredu a vzadu 
Parkovacie senzory vpredu a vzadu 
Vyhrievané predné a zadné sedadlá 
Plnegrafický displej palubného počítača 
LIGHT ASSIST (COMING HOME, LEAVING HOME, TUNNEL LIGHT) 
Adaptívny tempomat s obmedzovačom rýchlosti  
Elektricky sklopné vonkajšie spätné zrkadlá s automatickým stmavovaním, vnútorné spätné 
zrkadlo s automatickým stmavovaním 
Nástupné prahové lišty vpredu a vzadu 
Asistent rozjazdu do kopca 
Vyhrievané dyzy ostrekovača čelného skla 
Dažďový senzor 
Nastaviteľné opierky bedrové opierky na predných sedadlách 
Výškovo nastaviteľné predné sedadlá 
Tónované sklá 
Lakťová opierka  s odkladacou schránkou 
Emergency Call – súkromné tiesňové volanie 
Asistent v jazdných pruhoch 
Asistent – kontrola mŕtveho bodu 



 

Navigačný systém s 9,2“ dotykovým displejom, mapový podklad Európy na internej pamäti 
prístroja, LTE, rSAP, ICC, USB, SmartLink+, ľxSD slot a WLAN + online služby min na rok 
Parkovacia kamera 
Systém bezkľúčového odomykania, zamykania a štartovania 
Alarm s vnútornými senzormi, zálohovou sirénou a náklonovým senzorom 
Vkladané tkané koberce vpredu a vzadu 
Lakťová opierka vrátane displeja vzadu so zobrazením času 
Osvetlenie vnútorných kľučiek 
Traveller Assist – rozpoznávanie dopravných značiek 
Vituálny pedál a elektronické otváranie 5. dverí 
Elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča s pamäťou 
Elektricky nastaviteľné vonkajšie spätné zrkadlá s pamäťou 
Farebný Maxi dot 
Sieťový program 
LED paket vonkajší – dynamické smerové svetlá, vonkajšie osvetlenie (zadné LED svetlá, 
LED osvetlenie registračnej značky vzadu a LED osvetlenie nástupného priestoru 
Osvetlenie priestoru na nohy vzadu 
Driver Activity Assist – rozpoznanie únavy  
Bezplatný servis na 5 rokov/ 100 000 km 
 
Súčasťou dodávky budú aj zimné pneumatiky na dodané osobné motorové vozidlo. 
 
 
 
Ďalšie požiadavky verejného obstarávateľa : 
 

- zaškolenie  pracovníkov  
- záručná doba 24 mesiacov 
- v prípade poruchy servis do 24 hodín od telefonického resp. mailového 

nahlásenia poruchy 
- v prípade opravy väčšieho rozsahu presahujúceho dĺžku opravy 3 dni 

požaduje verejný obstarávateľ náhradný predmet zákazky  
- uvedené požiadavky požadujeme zahrnúť do obchodných podmienok 
- technická špecifikácia dodaného predmetu zákazky bude tvoriť prílohu  

k zmluve 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Príloha č. 2 - Cenová ponuka 

 
DODANIE OSOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA  

PROSTREDNÍCTVOM FINANČNÉHO LÍZINGU 
 
 

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA 
 

Uchádzač / skupina dodávateľov  

  

Kritérium na vyhodnotenie ponúk  
Cena celkom vyjadrená v EUR s DPH  

 

  

Je uchádzač platiteľom DPH? ÁNO1 NIE1 

  

Kritérium na vyhodnotenie ponúk 
Navrhovaná 

cena v EUR bez 
DPH 

DPH 
V EUR 

Navrhovaná cena 
v EUR s DPH 

Cena celkom za plnenie zákazky    

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

Meno a priezvisko, funkcia  
podpis2 

 
1 Nehodiace prečiarknuť 

2 Doklad musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom 
uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch 


