
 

 
 
 

 

 

   

 

Výzva na predkladanie ponúk  

(zákazka s nízkou hodnotou) 

1. Názov predmetu zákazky: „Nákup troch osobných motorových vozidiel“ 

Druh zákazky: Tovary  

Spoločný slovník obstarávania: 341 00000-8 Motorové vozidlá,  

                                             341 10000-1 Osobné automobily. 

2. Stručný opis zákazky:  Predmetom zákazky je  dodanie troch osobných motorových vozidiel  bližšia špecifikácia 

predmetu zákazky je uvedená v Prílohe č.2 výzvy  Špecifikácia predmetu zákazky.  

3. Miesto dodania predmetu zákazky: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 

republiky, Nevädzová 5, 814 55 Bratislava. 

4. Predpokladaná hodnota zákazky: 34 450,00 € bez DPH 

5. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania: S úspešným uchádzačom bude podpísaná kúpna zmluva, ktorej návrh tvorí Prílohu 

č. 4 tejto výzvy. Lehota dodania je do 4 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti. (financovanie: Technická pomoc OP 

Ľudské zdroje 2019 – 2023). 

6. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena - Celková cena za predmet zákazky v € s DPH zaokrúhlená na dve 

desatinné miesta. Celková cena za predmet zákazky zahŕňa všetky náklady uchádzača vrátane dopravy na miesto dodania 

predmetu zákazky. 

7. Podmienky účasti: 
a) Uchádzač musí byť oprávnený dodávať tovar vo vzťahu k predmetu zákazky,   

b) Uchádzač nemôže mať uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v SR alebo v štáte 

sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, čo preukáže doložením čestného vyhlásenia. 

8. Lehota, miesto a spôsob predkladania ponúk: do 05.03.2020 do 10:00 hod. 

Ponuku je potrebné podať v elektronickej podobe prostredníctvom elektronického nástroja  EVOSERVIS (ďalej   len „EN 

EVOSERVIS“) na webovej stránke www.evoservis.sk/mpsvrsr/. Uchádzač v EN EVOSERVIS vloží  svoju cenovú ponuku  

zaokrúhlenú na dve desatinné miesta do určeného formulára na príjem ponúk v súlade s Prílohou č. 1  výzvy Návrhom na 

plnenie kritéria (Celková cena za predmet zákazky v € s DPH) a ako prílohu vloží nasledovné dokumenty:  

8.1. Vyplnenú Prílohu č. 1 tejto výzvy - Návrh na plnenie kritéria podpísanú štatutárnym zástupcom uchádzača alebo ním 

splnomocnenou osobou vo formáte PDF, V prípade splnomocnenej osoby verejný obstarávateľ požaduje úradne 

osvedčené plnomocenstvo vo formáte PDF. 

8.2. Čestné vyhlásenie, v zmysle bodu 7b) Podmienky účasti tejto výzvy, vo formáte PDF. 

8.3. Technický list/katalóg ponúkaného typu vozidla v slovenskom jazyku, ktorý bude preukazovať požadovanú  

špecifikáciu na predmet zákazky uvedenú v Prílohe č. 2 výzvy, vo formáte PDF. 
8.4. Vyplnenú a podpísanú štatutárnym zástupcom uchádzača alebo ním splnomocnenou osobou zmluvu vrátene príloh 

uvedenú v Prílohe č. 4 výzvy, vo  formáte PDF. V prípade splnomocnenej osoby verejný obstarávateľ požaduje úradne 

osvedčené plnomocenstvo vo formáte PDF. 
 

9. Ostatné informácie: Ostatné informácie potrebné na vypracovanie ponuky sú uvedené v Prílohe č. 3 Ostatné Informácie 

tejto výzvy. Pokiaľ z dokumentácie vyplýva priame alebo nepriame označenie výrobku alebo výrobcu, verejný obstarávateľ 

v takom prípade pripustí ekvivalentné plnenie, za ktoré bude považovať výrobok rovnakých alebo kvalitnejších parametrov, 

ako sú požadované v dokumentácii. Verejný obstarávateľ v zmysle prílohy k Nariadeniu vlády SR č. 419/2014 Z. z. 

neprijme ponuku úspešného uchádzača, ak jeho cena za jedno motorové vozidlo presiahne cenu 12 000,00 eur bez DPH.  

 

10. Kontaktná osoba: Mgr. Lenka Fraňová  - Odbor verejného obstarávania MPSVR SR, t. č.: 02/2046 2433, 

lenka.franova@employment.gov.sk 

 

 

      PRÍLOHY:  Príloha č. 1: Návrh na plnenie kritéria. 

                               Príloha č. 2  Špecifikácia predmetu zákazky 

Príloha č. 3: Ostatné Informácie                

Príloha č. 4: Návrh Kúpnej zmluvy 

 

 

 

 

 

 

Miloslav Matonog, riaditeľ OVO 
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