
 
 

 

 

   

Zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

(ďalej len „zákona o verejnom obstarávaní“) 
 
    

    

 

Základné údaje pre poskytnutie informácie 

 

____________________________________________________________________________________________ 
 

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: 
  
Názov:     Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 
Adresa:    Švermova 43, 974 04 Banská Bystrica 
Krajina:    Slovenská republika  
Internetová adresa (URL): www.indprop.gov.sk 
Kontaktné miesto:   Švermova 43, 974 04 Banská Bystrica 
Kontaktná osoba:   Ing. Lucia Husárová 
Telefón:    +421 484300130                                            
E-mail:     lucia.husarova@indprop.gov.sk 
 
Predmet zákazky: 
 

 
 ,,Nákup osobného motorového vozidla“ 

 
 
Opis predmetu zákazky: 
 
Technická špecifikácia predmetu obstarávania: osobný automobil v počte 1 kus 
 
Základné technické parametre: 
 
Vyhotovenie karosérie: samonosná, štvordverová,; päťmiestna, osobná limuzína 
Druh: osobné motorové vozidlo sedan 
Motor: kubatúra do 2,0 litra, palivo motorová nafta 
Výkon motora: minimálne 100 kW 
Prevodovka: 6-stupňová, automatická 
 
Vybavenie vozidla: 
 
Základná výbava: 
 

- ESC vrátane ABS a všetkých bezpečnostných systémov, 

- Airbagy (vodiča, spolujazdca, bočné, hlavové, kolenný), 

- Tempomat 

- Imobilizér 

- Štart/stop systém 

- Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča a spolujazdca 
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- Nastaviteľné predné opierky hlavy 

- Tónované sklá 

- Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním 

- Manuálna klimatizácia 

- Rádio s CD a MP3 

- Elekrické ovládanie okien vpredu aj vzadu 

- Elektrické nastaviteľné a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá 

- Predné hmlové svetlá 

- Zadné skupinové svetlá s technológiou LED 

- Disky min. 16“ 

- Dažďový senzor 
 
Farba: 
 

- Tmavá základná 
 

Číselný kód pre hlavný predmet a doplňujúce predmety zákazky z Hlavného slovníka, prípadne 
alfanumerický kód z Doplnkového slovníka Spoločného slovníka obstarávania (CPV):    

Hlavný slovník: 34110000-1 – Osobný automobil  

 
Zdroje financovania: 
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky. 
 
Predpokladaná hodnota zákazky: 19 999,00 eur bez DPH 
 
Všeobecné podmienky dodávky vozidla: 

1. Predmetom dodávky musí byť vozidlo v požadovanom vyhotovení schválenom na prevádzku na 

pozemných komunikáciách Slovenskej republiky (v zmysle vyhlášky č. 116/1997 Z. z. v znení 

neskorších predpisov). 

2. S vozidlom musí byť dodaný: 

- platný technický preukaz pre premávku na pozemných komunikáciách v Slovenskej republike, 

- návod na obsluhu a údržbu vozidla v slovenskom jazyku, 

- servisná knižka. 

3. Cena vozidla musí byť stanovená vrátane cla, dovoznej prirážky a dane z pridanej hodnoty, 

vykonania predpredajného servisu a dopravy na miesto odberu, prípadne ďalších obstarávacích 

nákladov, t.j. výsledná obstarávacia cena. 

4. Odovzdanie vozidla kupujúcemu bude uskutočnené povereným zástupcom predajcu na základe 

preberacieho – odovzdávacieho protokolu na odbernom mieste v Banskej Bystrici, v zmluvne 

dohodnutých termínoch. 

5. Dodávka vozidla sa požaduje do 15.12.2013. 

6. Fakturácia bude až po prevzatí tovaru, splatnosť faktúry bude 14 dní, pričom faktúra musí spĺňať 

náležitosti daňového dokladu.  

Špecifické podmienky dodávky vozidla: 

1. Predajca stanoví povolené používanie prevádzkových kvapalín a pneumatík slovenskej produkcie 

(oleje, brzdové kvapaliny a nemrznúce chladiace médiá) v čase záruky a po záruke na vozidlo. 

2. Vozidlo bude vybavené štandardným rezervným kolesom a nie kolesom na núdzový dojazd. 

3. Dodávka vozidla musí byť avizovaná kontaktnej osobe (mailom, faxom) v ÚPV SR vopred minimálne 

5 pracovných dní, technický preukaz na vozidlo a servisná knižka musia byť odovzdané pri 

preberaní vozidla.  

Miesto a predpokladaný dátum dodania zákazky: 
Miesto: Úrad priemyselného vlastníctva SR, Švermova 43, 974 04 Banská Bystrica 
Dátum: do 15.12.2013 
 
Kritérium na hodnotenie ponúk: Najnižšia cena s DPH. 
 
 
 
 
 
 



Obsah ponuky: 
 

1. Cenová ponuka na predmet zákazky musí obsahovať: 

a) navrhovanú zmluvnú cenu v eurách bez DPH  

b) výšku DPH 

c) navrhovanú zmluvnú cenu v eurách vrátane DPH 

2. Doklad o oprávnení dodávať tovar  (scan originálu alebo úradne overenej fotokópie). 

3. Vyhlásenie uchádzača, že rešpektuje požiadavky a podmienky obstarávateľa uvedené vo výzve a že 

s nimi súhlasí. 

 

Miesto, lehota a podmienky na predloženie cenovej ponuky: 

 

Cenovú ponuku žiadame predložiť osobne alebo písomne v uzavretej obálke s označením: 

 

,,Prieskum trhu – osobné motorové vozidlo 

                  NEOTVÁRAŤ“  

 

na adresu: 

 

Úrad priemyselného vlastníctva SR 

Švermova 43 

974 04 Banská Bystrica 

 

Kontaktná osoba: Ing. Lucia Husárová, riaditeľka odboru ekonomiky a informatiky 

Telefón: 048/4300 130 

e-mail: lucia.husarova@indprop.gov.sk 

 
 

Lehota na predloženie cenovej ponuky uplynie dňa: 31.10.2013 o 10:00 hod.. 

 

Druh zákazky/typ zmluvy:  

Výsledkom postupu vo verejnom obstarávaní bude uzatvorenie kúpnej zmluvy. 

 

 
V Banskej Bystrici, 25.10.2013 
 
 
 
 
                                                                                      Ing. Lucia Husárová, v.r. 
                                                                                                riaditeľka   
                                                                              Odbor ekonomiky a informatiky         
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