
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 
Jednoduchá zákazka 

v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších 

predpisov na zabezpečenie služby na predmet zákazky: 

„Nákup osobného automobilu“ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1.   Identifikácia  verejného obstarávateľa: 

 Názov: Technické služby mesta Bytča 
 Sídlo: Hlinická cesta 403, 014 01 Bytča   
 IČO: 00 185 655 
 Telefón: 0918 545 079 – D. Cigánik 
 Kontaktná osoba: Ing. Dušan Beníček – verejné obstarávanie 
      Daniel Cigánik        – vo veciach technických  
 Stránkové hodiny: 8. 00 – 11. 00 hod., 11. 30 – 14. 00 hod. 
 e-mail : tsmbytca@centrum.sk – otázky vo veciach technických 
 e-mail: eukcie@bytca.sk – otázky vo veciach procesu verejného obstarávania 
  
2.  Typ zmluvy:   Výsledkom procesu verejného obstarávania bude kúpna zmluva podľa zák.  

č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. 

 

3.   Miesto dodania zákazky:  
 

Technické služby Mesta Bytča, Hlinická cesta 403, 014 01 Bytča. 

 
4.  Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: Predmetom zákazky je nákup osobného 

motorového vozidla. 

Verejný obstarávateľ požaduje dodržať nasledovné technické špecifikácie, podmienky 

a výbavu dodávaného vozidla: 

 

MOTOROVÉ VOZIDLO VAN 

Kategória N1 

TECHNICKÉ ÚDAJE  

Euronorma Euro 5 

Motor  

Zdvihový objem (cm3) min. 1461 

Vŕtanie x zdvih (mm) min. 76 x 80,60 

Kompresný pomer (mm) min. 15,5 : 1 

Počet valcov/ver.citov 4/8 

Výkon  (kW/k) min. 55/75 

Typ vstrekovania Priame common rail multi-injection 

Palivo nafta 

Objem palivovej nádrže  min. 50 l 

Výkon maximálna rýchlosť  

Maximálna rýchlosť 150 km/hod. 

Spotreba   

Kombinovaná Ø 4,5 



Prevodovka manuálna  

Typ JR5 

Počet prevodových stupňov 5 

Riadenie  

Stopová/obrysový priemer otáčania (m) max. 11,1/11,6 

Nápravy  

Predná náprava McPherson s trojuholníkovým ramenom 

Zadná náprava Zosilnená – v tvare H s programovo deformo 

 vateľným profilom 

Kolesá a pneumatiky  

Oceľové ráfiky 6,0/15˝,5,5/14˝ 

Pneumatiky 185/70R14 88T,185/65R15 88T 

Brzdy  

Vpredu, kotúčové (priemer v mm) 258 

Vzadu, bubnové (priemer v mm) 9˝ 

Hmotnosť (kg)  

Užitočná hmotnosť min. 600 

Pohotovostná hmotnosť min. 1133 

Maximálna povolená celková hmotnosť 1787 

Maximálna povolená hmotnosť jazdnej súp. 2987 

Maximálna povolená hmotnosť nebrzden. 600 

prívesu  

Maximálna povolená hmotnosť brzdeného 1200 

prívesu  

VÝBAVA  

Vonkajší vzhľad a interiér  

Oceľové kolesá 14˝ 

Vonkajšie spätné zrkadlá v čiernej farbe áno 

Aktívna a pasívna bezpečnosť  

ABS s elektronickým rozdeľovačom brzdných áno 

Síl (EBV) a brzdovým asistentom (AFU)  

Airbag vodiča áno 

Riadenie a viditeľnosť  

Hydraulický posilňovač riadenia áno 

Fixné vonkajšie spätné zrkadlá áno 

Komfort  

Rezervné koleso áno 

Funkčnosť a nákladový priestor  

Posuvné dvere na pravej strane áno 

Asymetricky delené zadné dvere áno 

Plechová deliaca priehradka áno 

Upevňovacie oká v podlahe áno 

Farba modrá 

PRÍSLUŠENSTVO  

Súprava reproduktorov a rádio Pioneer ˟ áno  

(USB, MP3)  



˟ ekvivalent 
5.  Podmienky účasti v procese verejného obstarávania: 
 

- kópia výpisu z obchodného registra, živnostenského listu, alebo iný doklad 

oprávňujúci uchádzača na dodanie predmetu zákazky. 

-    doklad autorizovaného predajcu, ktorý prevádzkuje aj autorizovaný servis. 

-    dodávka náhradných dielov a dostupnosť záručného a pozáručného servisu do 3 – och 

dní od nahlásenia. 

 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vykonať miestnu obhliadku na adrese verejného 

obstarávateľa a skúšobnú jazdu na vlastné náklady pred uzavretím kúpno-predajnej zmluvy. 

 

6.  Uplynutie lehoty na predkladanie ponúk: 
 

a) dňa 28.2.2014. do 10. 00  hod., 

Ponuku je potrebné predložiť v uzavretej obálke s označením hesla predmetu 

zákazka s značením „Nákup automoblu“ „Neotvárať“, na adresu podľa bodu 1. 
a) jazyk ponuky slovenčina, (čeština) mena:  €  (euro), 

b) lehota dodania tovaru, do 4 – och mesiacov od podpísania kúpnej zmluvy. 
 

7. Podmienky financovania: Dodávateľovi sa neposkytne žiaden preddavok. Predmet zákazky 

sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku  v lehote splatnosti faktúr 14 

dní od doručenia faktúry verejnému obstarávateľovi.  

 
Spôsob určenia ceny:  
Cena za predmet obstarávania musí zahŕňať všetky náklady spojené s nákupom tovaru, ktorý 

je predmetom zákazky. 

 
8. Kritériá hodnotenia ponúk:  
 

- Cena  v € vrátane DPH       100 % 
 
Návrh ceny: 
- daňový základ 

- DPH, 

- cena s DPH 

 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť vyhlásený postup verejného obstarávania 

v prípade, ak najvýhodnejšia ponuka bude vyššia, ako výška  finančných prostriedkov 

plánovaných na zabezpečenie  predmetnej zákazky, ako aj v zmysle § 46 zák. č. 25/2006  Z. z. 

o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.  

 

 

 

Daniel C i g á n i k 
                     vedúci organizácie 

 


