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Vec 

Výzva na predkladanie ponúk – “Dodávkové vozidlo do 3500 kg (Furgon)“   

 

 

Obstarávateľ Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec, vyzýva  na 

predloženie ponuky v zadávaní zákazky na dodanie tovaru “Dodávkové vozidlo do 3500 kg (Furgon)“. 

 

1. Identifikácia obstarávateľa:   

          Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.  

       v zastúpení : Ing. Beatrix Kopcová, konateľka spoločnosti       

       IČO:  36 255 556 

       sídlo: Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec  

       tel. č:  +421337320135                  

       e-mail: beatrix.kopcova@vshc.sk    

  

2.  Stručný opis predmetu zákazky: 

Dodávkové vozidlo do 3500 kg, na prepravu tovaru, s troma miestami na sedenie, bočnými 

posuvnými a zadnými krídlovými dverami, dieselovým motorom a manuálnou prevodovkou. 

 Príslušenstvo: povinná výbava vozidla, ťažné zariadenie 

   

2.1. Spoločný slovník obstarávania:  

 Hlavný predmet 

 34130000-7 Motorové vozidlá na prepravu tovaru 

  

3.  Miesto dodania predmetu zákazky: 

  V sídle obstarávateľa, Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec.  

 

4.  Špecifikácia predmetu zákazky je obsahom prílohy č. 2 tejto výzvy, ktorá tvorí jej nedeliteľnú 

časť. 

  

5.  Možnosť predloženia cenovej ponuky na  predmet zákazky: 

Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky. Obstarávateľ neumožňuje 

predložiť variantné riešenie. 
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  Naše číslo 

 

   Vybavuje/kontakt 

Marcel Balko 

marcel.balko@vshc.sk 

   Hlohovec 

27.4.2021 
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6.  Spôsob tvorby ceny: 

6.1. Obstarávateľ požaduje spracovať cenu celého predmetu zákazky uchádzačom o zákazku 

nasledovne: 

1. Kúpna cena vozidla s príslušenstvom bez DPH. 

2. Leasingová cena, ktorá predstavuje súčet: 

 - akontácie 30% kúpnej ceny vozidla s príslušenstvom vrátane DPH 

 - 36 mesačných leasingových splátok vrátane havarijného poistenia 

- poplatku za poskytnutie leasingu v % z obst. ceny alebo fixná cena  

- zostatkovej ceny – odkupnej ceny po splatení leasingu  

V prípade, ak podmienky financovania zahŕňajú okrem havarijného poistenia aj povinné 

zmluvné poistenie, hodnotu havarijného poistenia je potrebné vyčísliť samostatne. Hodnota 

povinného zmluvného poistenia nebude obsahom kalkulácie pre vyhodnotenie ceny. 

6.2 Výsledok, ako kritérium na vyhodnotenie ponúk  je leasingová cena vypočítaná podľa bodu 

6.1. 

6.3.  Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v ponuke celkom. 

Skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, uchádzač uvedie vo svojej ponuke. 

6.4. Ak uchádzač je registrovaný ako platiteľ DPH v inom členskom štáte Európskej únie  

a nie je registrovaným platiteľom DPH na území Slovenskej republiky, uchádzač uvedie túto 

skutočnosť v ponuke. 

6.5. V prípade uchádzača z Českej republiky alebo z iného členského štátu Európskej únie, ktorý  

by uviedol cenu bez DPH s poznámkou, že na Slovensku nie je platcom DPH, táto cena  

by v konečnom dôsledku bola zvýšená o DPH, ktorú musí obstarávateľ v zmysle zákona o dani  

z pridanej hodnoty vysporiadať v daňovom priznaní za príslušný kalendárny mesiac resp.  

štvrťrok. Na základe uvedeného aj uchádzač z Českej republiky alebo z iného členského štátu 

Európskej únie, ktorý je v mieste svojho pôsobenia platcom DPH, musí celkovú cenu v ponuke 

uviesť v zmysle bodu 6.1. 

6.6.  Do ceny obstarávateľ požaduje zahrnúť všetky priame i nepriame náklady súvisiace s 

realizáciou zákazky v zmysle bodu 4. Obstarávateľ požaduje zahrnúť do ceny náklady spojené 

s odovzdaním príslušných dokumentov, ktoré si vyžaduje užívanie a prevádzkovanie 

predmetu zákazky v súlade s právnymi predpismi.  

 

7.  Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky : 

  Najviac do 24 týždňov odo dňa nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy 

 

8.  Lehota na predkladanie cenových ponúk do: 

a. dňa 7. 5. 2021  do 11.00 hod. 

b. doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1 tejto výzvy,  alebo osobne na tej istej 

adrese  s označením: „Súťaž – zákazka – neotvárať!“ s heslom zákazky: 

“ Dodávkové vozidlo do 3500 kg (Furgon)“   

c. ponuky sa predkladajú v slovenskom alebo v českom jazyku 

d. cenová ponuka nemusí obsahovať návrh zmluvy; obstarávateľ uzatvorí kúpnu zmluvu  

s úspešným uchádzačom po vzájomnej dohode zmluvných podmienok (podmienky 

uvedené v tejto výzve však musia byť akceptované). 

 

9.   Podmienky financovania predmetu zákazky: 

9.1.  Predmet zákazky bude financovaný formou finančného leasingu.  

9.1.1 Podmienky finančného leasingu: 

 Akontácia 30% z obstarávacej ceny 
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 Počet splátok 36 

 Havarijné poistenie vozidla počas celej doby splácania 

9.2. Lehota splatnosti faktúry bude 21 dní od jej doručenia obstarávateľovi. 

9.3. Obstarávateľ neposkytuje preddavok. 

9.4. Predpokladaná hodnota zákazky (leasingová cena): 

 25 000,00 € vrátane DPH (slovom dvadsaťpäťtisíc eur vrátane DPH) 

        

10.   Obsah ponuky: 

10.1.  Titulný – obsahový list, v ktorom bude uvedený menný zoznam všetkých požadovaných 

dokladov vrátane uvedenia názvu zákazky a presnej adresy uchádzača s kontaktným miestom 

– telefón, fax,  e-mail, vrátane vyplneného Formulára – plnenie kritéria na hodnotenie ponúk 

(príloha č. 1 k tejto výzve). 

10.2. Doklad  o  oprávnení   dodávať tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.  Spôsobom   

na  preukázanie  oprávnenia je  aktuálny výpis z  obchodného  alebo  živnostenského  registra  

alebo    potvrdenie o zapísaní  v  príslušnom  profesijnom  zozname  (postačuje  aj   neoverená  

fotokópia alebo výpis z internetovej stránky napr. www.orsr.sk, www.zrsr.sk,  príslušná  

profesijná alebo stavovská komora alebo združenie) alebo platné potvrdenie Úradu pre verejné 

obstarávanie, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného 

postavenia podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní alebo poskytnutie informácie o 

tom, že uchádzačovi Úrad pre verejné obstarávanie vydal Výpis zo zoznamu hospodárskych 

subjektov s uvedením registračného čísla, dátumu vyhotovenia a platnosti Výpisu. 

10.3. Kalkulácia ponúknutej ceny v zmysle predmetu zákazky spracovaná v súlade s bodom 4. tejto 

výzvy, s vyjadrením celkovej ceny a výšky DPH.  

 

11. Kritériá na hodnotenie cenových ponúk a spôsob vyhodnotenia ponúk: 

11.1.  Kritériom na vyhodnotenie ponúk je: najnižšia cena 

(vyhodnocovaná cena bude konečná  - leasingová cena vypočítaná podľa bodu 6.1. 

 

11.2. V prípade odstúpenia uchádzača vyhodnoteného na prvom mieste počas lehoty viazanosti 

ponúk, obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil v hodnotení na 

druhom mieste. Nevybratie uchádzača za dodávateľa nevytvára nárok na uplatnenie náhrady 

škody. 

 

12. Ostatné informácie 

12.1. Záručná doba začne plynúť odo dňa protokolárneho prevzatia tovaru 

obstarávateľom/objednávateľom. 

12.2. Lehota viazanosti ponúk: 30. 11. 2021 

 

13.  Zrušenie použitého postupu 

13.1. Obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky, ak: 

a. ani jeden uchádzač alebo záujemca nesplnil podmienky účasti, 

b. nedostal ani jednu ponuku, 

c. ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám obstarávateľa uvedených 

vo výzve na predkladanie ponúk, 

d. ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto obstarávanie.  

13.2.  Obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky, ak cena úspešného uchádzača 

prevýši predpokladanú hodnotu zákazky. 

13.3. Obstarávateľ bezodkladne oznámi všetkým uchádzačom akékoľvek zmeny. 
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13.4. Proti rozhodnutiu obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky nie je možné podať námietky.  

13.5 Všetky výdaje, spojené s prípravou, predložením ponuky a súvisiacou komunikáciou  medzi  

obstarávateľom a uchádzačom znáša  v  plnej  miere uchádzač bez finančného nároku voči 

obstarávateľovi. Prípadný neúspech neoprávňuje uchádzača uplatňovať voči obstarávateľovi 

náhradu nákladov, spojených s predložením ponuky v zadávaní tejto zákazky. Uchádzač nemá 

nárok na náhradu nákladov spojených s predložením ponuky v zadávaní tejto zákazky a  to  ani   

v prípade, ak bola jeho ponuka vyhodnotená ako úspešná. 

 

 

 

 

 

 

Ing. Beatrix Kopcová 

Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. 

konateľka, riaditeľka 

 

 

 


