
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 

 
„Dodávka nákladného sklápacieho vozidla“ 

 
(zadávanie zákazky podľa č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní) 

 
Verejný obstarávateľ: 
Úradný názov: SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o. 
IČO: 34 140 590   
Poštová adresa: Námestie slobody 10 
PSČ: 909 01     
Mesto/obec: Skalica 
Štát: Slovenská republika    
Kontaktné miesto: SMM, s.r.o., sídlo spoločnosti Nám. slobody 11, dom kultúry 
Kontaktná osoba: Mgr. Veronika Buc, PhD. 
Telefón: 034/664 8336 
E-mail:  smm@smmskalica.sk, sekretariat@smmskalica.sk  
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.smmskalica.sk 
  
Ďalšie informácie možno získať na: už na uvedenej adrese a kontaktnom mieste.  
 
Ponuky budú doručené na: už uvedenú adresu a kontaktné miesto.  
 
1. Názov zákazky:  Dodávka nákladného sklápacieho vozidla 
 
2. Druh zákazky a miesto realizácie : 

               
 Zákazka s nízkou hodnotou na dodávku tovaru podľa § 117. 
 
 Spoločný slovník obstarávania – 34134200-7 Nákladné vozidlá s vyklápaním.  
 
 Miesto dodania predmetu zákazky:  Skalica 
 
 
3. Stručný opis zákazky:  
 
Verejný obstarávateľ vyhlasuje zákazku z nízkou hodnotou na dodávku tovaru, 
predmetom ktorej je dodanie nákladného sklápacieho vozidla. 
 
Dodávateľ zabezpečí dodanie predmetu zákazky a ponuku servisu pre uvedené 
motorové vozidlo. 
 
Požadované technické parametre vozidla: 
 

1. max. šírka vozidla bez spätných zrkadiel:  1 600  mm 
2. max. výška vozidla:       2 000  mm 
3. max. dĺžka vozidla:      4 500  mm 
4. min. nosnosť vozidla:     1 100  kg 
5. min. počet miest na sedenie:              2 miesta 
6. min. rozmer ložnej plochy (vnútornej):         2 600 x 1 450 mm  
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7. typ sklápania:     zadný 
8. objem motora: do 1 500 cm3 
9. farba vozidla:  biela ( nie je limitujúcou podmienkou) 
10. maximálna rýchlosť: min. 100 km/h 

 
 

Uchádzač je povinný zabezpečiť v rámci SR záručné a pozáručné služby 
deklarované výrobcom. 
 
Dodávka predmetu tejto výzvy musí obsahovať všetky potrebné certifikáty, 
vyhlásenia o zhode, technický preukaz od vozidla. 
 
   
4. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   do 20 000,- €           . 

  
 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku   
 
5. Lehota dodania  

    Lehota dodávky je: do 31.12.2020 
 

6.Podmienky účasti, obsah ponuky 
   Súčasťou ponuky uchádzača musí byť:  

a) aktuálny doklad o tom, že uchádzač je oprávnený dodávať predmet tejto výzvy 
b) návrh ceny 
c) cena musí zahrňovať všetky náklady spojené s výrobou a dodávkou, vrátane 

dopravy na adresu realizácie zákazky a jej uvedenia do prevádzky, mimo 
poplatkov za evidenciu motorového vozidla na Dopravnom inšpektoráte OR 
PZ Skalica 

d) akceptovanie termínu dodania, príp. návrh iného najkratšieho možného 
termínu do 31.12.2020 

e) referencie 
f) sídlo a adresa servisného strediska vozidla 

 
 
7. Kritériá na vyhodnotenie ponúk   
 
Do vyhodnotenia tejto zákazky budú akceptované len ponuky, ktoré splnia 
požadované technické parametre uvedené v čl. 3 tejto výzvy. 
 
Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena musí byť vyjadrená v Eurách.  
 
Uchádzač navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení: 
Cena bez DPH 
Cena s DPH 
/V prípade, že záujemca nie je plátcom DPH,  túto skutočnosť uvedie./ 
 
 Ponuky sa budú vyhodnocovať na základe  najvýhodnejšej ponuky  
 
 Kritérium: 

- najnižšia cena bez DPH  v €   100 bodov 



Spôsob uplatnenia kritéria na hodnotenie ponúk: 
 
Kritérium  – hodnotí sa predložená celková cena bez DPH.  Pri hodnotení podľa 
tohto kritéria sa plný počet bodov pridelí uchádzačovi  s  najnižšou celkovou cenou 
bez DPH. Ostatným uchádzačom sa počet bodov za kritérium určí úmerou ako 
podiel najlepšej hodnoty a hodnoty hodnoteného uchádzača v tomto kritériu 
vynásobený maximálnym počtom bodov v danom kritériu. Uchádzač môže v 
hodnotení podľa tohto kritéria získať maximálne 100  bodov. 
 
 
Za ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku bude uznaná ponuka s najvyšším 
počtom bodov. 
 
 

8. Lehota na predkladanie ponúk uplynie: 11. 9. 2020  do  1300 hod.. 
 
Ponuky spolu s dokladom o tom, že uchádzač je oprávnený realizovať túto zákazku, 
na ktorú predkladá uchádzač ponuku (originál alebo fotokópia) – výzvou, musia byť 
doručené elektronickou poštou.  
 
Ponuky je potrebné doručiť verejnému obstarávateľovi elektronicky pred uplynutím 
lehoty na predkladanie ponúk na elektronickú adresu:  
smm@smmskalica.sk alebo sektratariat@smmskalica.sk. 
 
Ponuky doručené po uplynutí tejto lehoty nebudú zahrnuté do súťaže a nebudú teda 
vyhodnocované.  

 
9. Podmienky vyhodnotenia ponúk  
9.1 Vyhodnotenie ponúk bude neverejné. Uchádzači budú informovaní o výsledku 
vyhodnotenia.  
9.2 Verejný obstarávateľ oznámi prijatie ponuky najneskôr dňa 16. 9. 2020 a v tomto 

termíne zároveň upovedomí neúspešných uchádzačov o tom, že v tejto zákazke 
neuspeli.  

 
10. Ďalšie informácie 
10.1 Ponuky sú viazané v lehote minimálne do 31. 12. 2020.     
10.2 Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez    
         finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. 
10.3 Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek 

verejného obstarávateľa na predmet zákazky a vylúči ponuky, ktoré nespĺňajú 
požiadavky na predmet zákazky uvedené v tejto výzve. 

 
 
V Skalici, 03. 09. 2020 
 
 
 
....................................................                       .......................................................... 
        Ing. Anna Ozábalová, v.r.                                   Mgr. Veronika Buc, PhD, v.r. 
          konateľka spoločnosti                                           konateľka spoločnosti 
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