
Výzva na predloženie cenovej ponuky 
spracovaná v zmysle § 117  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

 

Názov: Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 

Vnútroštátne identifikačné číslo: 36070513   

Sídlo: Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava  

Krajina:  Slovenská republika 

Kontaktná osoba:  

Mgr. Dušan Holaza 

Telefón:  

+421 910 828 326  

E-mail:  

holaza@sario.sk  

Internetová stránka: www.sario.sk 

(ďalej v texte aj „Objednávateľ“) 

 

2. Druh zákazky: dodanie Tovaru  

 

3. Názov zákazky: Obstaranie osobných motorových vozidiel pre potreby SARIO  

  

4. Opis predmetu zákazky:  

 

Predmetom zákazky je zabezpečenie obnovy vozového parku organizácie prostredníctvom 

nákupu nových osobných motorových vozidiel určených na prepravu osôb pre potreby 

zabezpečenia činností agentúry SARIO, v dvoch triedach: 

1) Riaditeľské motorové vozidlá (trieda Crossover), požadovaný počet ks: 2 

2) Referentské motorové vozidlá, požadovaný počet ks: 3 

 

5. Podrobný opis predmetu zákazky 

 

Riaditeľské vozidlá (trieda Crossover), požadovaný počet ks: 2 

 
Pohotovostná  hmotnosť 

(prázdne vozidlo)  max. 

1 223  - 1428 

Rozmery (max) dl./š./v. Od    4140/ 1760/ 1483 

Do    4395/ 1826/ 1576 

Batožinový priestor (min.) 332 - 426 

Objem motora (ccm) 998 - 1498 

Počet valcov min. 3 3 (4) 

 

 

Kolesá  

 

Štandard 

zliatinové disky 

R16 

Prevodovka Minimum Manuál, 6st.  
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Motor 

Min.výkon 73 kW 

1.0 T-GDi (TSi) - 1,5 T-GDi(TSi) 

(73kW/100k) - (118kW/160k) 

palivo benzín 

Kombinovaná spotreba 

(max. 6,9) 

4,9 – 6,9 

 

 

Referentské vozidlá požadovaný počet ks: 3 

 
Pohotovostná  hmotnosť 

(prázdne vozidlo) max.  

1065  - 1223 

Rozmery (max) dl./š./v. Od    4040/ 1725/ 1436 

Do    4362/ 1800/ 1471 

Batožinový priestor (min.) 300 - 602 

Objem motora (ccm) 998 - 999 

Počet valcov min. 3 3  

 

 

Kolesá  

 

Štandard 

oceľové disky 

R14 – R16 

Prevodovka Minimum Manuál 5 st.  

 

Motor 

Min.výkon 73 kW 

1.0 TSI (T-GDI,T- GDi) 

(70kW/95k) - (74kW/100k) 

palivo benzín 

Kombinovaná spotreba 

(max. 6,0) 

4,6 – 6,0 

 

 

6. Predpokladaná hodnota zákazky: 68 635 EUR bez DPH 

 

7. Typ zmluvy: Kúpna zmluva 

 

8. Miesto dodania predmetu zákazky: Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava (do 

17.12.2021), Mlynské Nivy 44/B – od 18.12.2021 

 

9. Variantné riešenie: neumožňuje sa 

 

10. Termín plnenia / dodania: najneskôr do 90 dní od podpisu zmluvy  

 

11. Spoločný slovník obstarávania:  
CPV: 34110000-1 Osobné automobily 

 

12. Hlavné podmienky financovania:  
Predmet zákazky bude financovaný zo štátneho rozpočtu, bezhotovostným platobným 

stykom. Dohodnutú zmluvnú cenu v EUR verejný obstarávateľ uhradí úspešnému 

uchádzačovi na základe uzatvorenej písomnej zmluvy a predloženej faktúry. Splatnosť 

faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia na adresu uvedenú vo výzve na predkladanie 

ponúk. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu. 
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13. Poskytnutie podkladov na vypracovanie cenovej ponuky:  
Podkladom na vypracovanie cenovej ponuky je táto Výzva na predloženie cenovej 

ponuky a jej príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritérií príloha č. 1A a príloha č.1 B, 

prílohy č. 2 A - Technická špecifikácia osobného motorového vozidla triedy 

„Crossover a príloha č. prílohy č. 2 B - Technická špecifikácia osobného motorového 

vozidla triedy „Referentský voz, príloha č. 3 -  návrh vzorovej kúpnej zmluvy  

 

14. Lehota a podmienky predloženia cenovej  ponuky:  

Verejný obstarávateľ žiada cenovú ponuku predložiť formou emailu na adresu 

uvedenú v bode č. 1 a to v termíne doručenia do 24.11.2021 do 14:00 hod. miestneho 

času na s označením predmetu správy Súťaž „Obstaranie osobných motorových 

vozidiel pre potreby SARIO “ . 

 

15. Podmienky účasti uchádzačov: 

15.1 Oprávnenie realizovať predmet zákazky v súlade s § 32 ods.1,  písm.e) : 
skenovaná kópia výpisu z Obchodného registra, živnostenského registra alebo 

informáciu o zápise v zozname podnikateľov.) Úspešný uchádzač predloží originál 
alebo overenú kópiu oprávnenia. 

15.2 Čestné vyhlásenie podľa § 32 ods.1, písm. f), že nemá „uložený zákaz účasti vo 

verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo 
v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu 

 

16. Kritériá na vyhodnotenie predložených cenových ponúk: 

 

Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka 
 

Označenie 

kritéria Kritérium Relatívna váha 

A. Cena za celý predmet zákazky 70 

 vyjadrená v EUR vrátane DPH  

B. 
Kvalitatívne požiadavky na 
predmet zákazky 

        15 

C 
Lehota dodania predmetu 
zákazky 

15 

 
 
Spôsob vyhodnotenia kritérií: 

 

1. Verejný obstarávateľ bude ponuky vyhodnocovať na základe ekonomicky 
najvýhodnejšej ponuky podľa nasledovných kritérií s určením ich relatívnej váhy: 
  

o Hodnotiace kritérium A: Cena za celý predmet zákazky vyjadrená v EUR 
vrátane DPH – relatívna váha určená verejným obstarávateľom - 70 
bodov. 

o Hodnotiace kritérium B: Kvalitatívna požiadavka na predmet zákazky  – 
relatívna váha určená verejným obstarávateľom - 15 bodov. 

o Hodnotiace kritérium C: Lehota dodania predmetu zákazky – relatívna 
váha určená verejným obstarávateľom - 15 bodov.   
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2. Uchádzač predloží svoj návrh na plnenie kritérií podľa Tabuľky návrhu uchádzača na 

plnenie kritérií. Uchádzač predkladá ponuku na oba typy vozidiel. Celkový počet bodov 

sa určí súčtom za oba typy vozidiel. V prípade, že uchádzač nepredloží návrh na plnenie 

kritérií podľa požiadaviek verejného obstarávateľa určených vo výzve na predkladanie 

ponúk, verejný obstarávateľ nezaradí jeho ponuku do vyhodnotenia ponúk a bude ju 

považovať za ponuku neregulárnu, resp. inak neprijateľnú ponuku, ktorá nespĺňa 

podmienky určené verejným obstarávateľom z iného hľadiska, ako je predmet zákazky. 
 

3. Pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk:  
3.1. Každá predložená ponuka bude hodnotená za všetky kritéria uvedené v bode 1. tejto 
časti.  
3.2. Celkové hodnotenie predloženej ponuky sa určí ako súčet pridelených bodov za 
jednotlivé kritériá uvedené v bode 1. tejto časti.  
3.3. Celkové hodnotenie predloženej ponuky (H) sa určí podľa vzorca:  

H =HA + HB + HC 

kde H je celkové hodnotenie ponuky, HA je hodnotenie ponuky z pohľadu kritéria A, HB 

je hodnotenie ponuky z pohľadu kritéria B a HC je hodnotenie ponuky z pohľadu kritéria 

C 

3.4. Maximálny počet bodov za kritérium A sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou 

navrhovanou hodnotou v príslušnom kritériu. Pri ostatných ponukách sa určí úmerou. 
Úmera sa vypočíta ako podiel najnižšej navrhovanej hodnoty za príslušné kritérium a 

navrhovanej hodnoty príslušného kritéria aktuálne hodnotenej ponuky, vynásobený 
maximálnym počtom bodov pre príslušné kritérium. 
3.5. Maximálny počet bodov za kritérium B sa pridelí ponuke uchádzača, ktorá bude 
spĺňať najvyššie kvalitatívne požiadavky na predmet zákazky.  
3.6.  Maximálny počet bodov za kritérium C sa pridelí ponuke uchádzača, ktorá bude 

predstavovať najkratšiu lehotu dodania. 

3.7. Úspešným uchádzačom v tomto postupe zadávania zákazky sa stane uchádzač, 

ktorého ponuka po súčte dosiahnutých bodov za všetky hodnotené kritériá na 

vyhodnotenie ponúk dosiahne najvyšší počet bodov. 

3.8.  V prípade rovnosti bodov získaných dvomi, resp. viacerými uchádzačmi, bude 

rozhodujúcim kritériom najvyšší počet bodov za hodnotiace kritérium A. 

 

Verejný obstarávateľ bude ponuky vyhodnocovať na základe ekonomicky 

najvýhodnejšej ponuky z hľadiska nasledovných kritérií s určením ich relatívnej váhy: 

Hodnotiace kritérium A:   Cena uvedená v eurách s DPH za predmet zákazky  – max. 

70 bodov. 

Hodnotiace kritérium B: Kvalitatívne požiadavky na predmet zákazky vyjadrená 

v bodoch – max. 15 bodov 

Hodnotiace kritérium C: Lehota dodania predmetu zákazky vyjadrená v dňoch – max. 

15 bodov. 

 

Pravidlá a spôsob uplatnenia kritérií:   

Každá ponuka bude hodnotená za všetky kritéria všetkými členmi komisie. Celkové 

hodnotenie predloženej ponuky sa určí ako súčet hodnotení ponuky jednotlivými 

členmi komisie. 

Úspešnou ponukou sa stane ponuka s najvyšším celkovým hodnotením (H). 

Hodnotenie predloženej ponuky jednotlivým členom komisie (H) sa určí podľa vzorca: 

HA + HB + HC    = H 

kde  
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H je celkové hodnotenie ponuky 

HA je hodnotenie ponuky z pohľadu kritéria A 

HB je hodnotenie ponuky z pohľadu kritéria B 

HC je hodnotenie ponuky z pohľadu kritéria C 

 

Pri hodnotiacom kritériu A sa hodnota HA vypočíta nasledovne:  Maximálny počet 

bodov sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou navrhnutou cenou s DPH za predmet 

zákazky podľa požiadaviek verejného obstarávateľa, ktorá bude uvedená v eurách 

(ďalej len “cena”) a pri ostatných ponukách sa určí úmerou. Hodnotenie navrhnutej 

ceny ostatných ponúk sa vyjadrí ako podiel najnižšej navrhovanej ceny a navrhovanej 

ceny príslušnej hodnotenej  ponuky, vynásobený maximálnym počtom bodov určených 

pre uvedené kritérium. Bodové hodnotenie vyhodnocovaného kritéria bude 

zaokrúhľované matematicky na tri desatinné miesta. Hodnotenie ponuky z pohľadu 

kritéria A sa určí podľa vzorca: 

HA = 70 * (Amin / A) 

kde     

Amin je najnižšia navrhovaná celková cena zo všetkých hodnotených ponúk 

A     je navrhovaná celková cena hodnotenej ponuky  

Znak ,,*“ predstavuje matematické znamienko súčinu. 

Cena musí byť vyjadrená kladným číslom na tri desatinné miesta. 

 

Pri hodnotiacom kritériu B sa hodnota vypočíta nasledovne: Maximálny počet bodov 

sa pridelí ponuke uchádzača s najvyšším ponúkaným kvalitatívnym štandardom. 

Hodnotenie tohto kritéria závisí od dosiahnutého súčtu bodov. 

 

Pri hodnotiacom kritériu C sa hodnota vypočíta nasledovne: Maximálny počet bodov 

sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou navrhovanou lehotou dodania predmetu 

zákazky a pri ostatných ponukách sa určí úmerou. Hodnotenie tohto kritéria u 

ostatných ponúk sa vyjadrí ako podiel najnižšej navrhovanej lehoty dodania predmetu 

zákazky a navrhovanej lehoty dodania predmetu zákazky príslušnej ponuky 

vynásobený maximálnym počtom bodov pre toto kritérium. Bodové hodnotenie 

vyhodnocovaného kritéria bude zaokrúhľované matematicky na tri desatinné miesta. 

Hodnotenie ponuky z pohľadu kritéria C sa určí podľa vzorca: 

Hb) = 15 * C min / C kde     

C min je  najnižšia navrhovaná lehota dodania predmetu zákazky, 

C je navrhovaná  lehota dodania predmetu zákazky hodnotenej ponuky,  

Znak ,,*“ predstavuje  matematické znamienko súčinu. 

Lehota dodania musí byť vyjadrená kladným prirodzeným číslom. 
 
 
17. Záväzný obsah ponuky: 

Ponuka uchádzača musí obsahovať: 

• Doklady podľa bodu 15. tejto výzvy 

• Návrh na plnenie kritérií podľa prílohy č. 1A a  prílohy č. 1B tejto výzvy 

• Vyplnenú PRÍLOHA Č. 2 A    -   Technická špecifikácia osobného motorového 

vozidla triedy „Crossover“ a vyplnenú PRÍLOHA Č. 2 B    -   Technická špecifikácia 

osobného motorového vozidla triedy „Referentské vozidlá“  

• Vyplnený návrh kúpnej zmluvy podľa prílohy č. 3 

 

18. Lehota viazanosti ponúk: do 31.12.2021 
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19. Oznámenie o výsledku hodnotenia ponúk: 

Otváranie ponúk sa uskutoční bez prítomnosti uchádzačov. Po vyhodnotení ponúk 

bude všetkým uchádzačom bezodkladne oznámený výsledok hodnotenia ponúk a s 

úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva. 

 

20. Osoba zodpovedná za VO: 

Kontakt pre prípadné otázky: 

Mgr. Dušan Holaza,  dusan.holaza@sario.sk, M: 0910 828 326. 

 

21. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk: 

12.11.2021 

 

22. Dátum zverejnenia výzvy na internetovej stránke verejného obstarávateľa:  
12.11.2021 

 

23. Ďalšie informácie:  
Proti rozhodnutiu o výbere úspešného uchádzača, v tejto zákazke, nie je možné podať 

námietky. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nerealizovať zákazku, o čom budú 

uchádzači písomne vyrozumení. Vzájomná komunikácia a dorozumievanie medzi 

verejným obstarávateľom, záujemcami, resp. uchádzačmi bude uskutočňované iba v 

štátnom (slovenskom) jazyku. Pracovný čas verejného obstarávateľa je v pracovných 

dňoch od 9:00 do 15:00 hod. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani 

jednu z predložených ponúk, ak sa zmenia okolnosti, za ktorých sa súťaž vyhlásila, 

alebo ak všetky ponuky prekročia výšku finančných prostriedkov, ktoré má verejný 

obstarávateľ na tento účel vyčlenené, alebo ak lehota na dodanie prekročí max. 

prípustný rozsah (t.j. 90 dní). Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením 

ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku u verejného 

obstarávateľa. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo, že v prípade, ak úspešný 

uchádzač stratí počas plnenia svojho zmluvného vzťahu uzatvoreného s verejným 

obstarávateľom na tento predmet zákazky schopnosť plniť svoj zmluvný záväzok, 

verejný obstarávateľ uzatvorí svoj zmluvný vzťah s uchádzačom, ktorý sa umiestnil v 

poradí na druhom hodnotenom mieste v tejto súťaži. 
 

V Bratislave dňa 11.11.2021 

 

Za verejného obstarávateľa: 
 

            

         Róbert Šimončič, v.r. 

         generálny riaditeľ 
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PRÍLOHA Č. 1 A   - NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ - Riaditeľské vozy (2 ks) 
 
 
Verejný obstarávateľ: Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu, Trnavská 
cesta 100, 821 01 Bratislava 
 

 

Názov predmetu zákazky: Obstaranie osobných motorových vozidiel pre potreby SARIO 

 

Údaje:  

 

Obchodné meno uchádzača: .............................................................................. 
 

IČO: .............................................................................. 
 

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača         ..............................................................................   
(v prípade skupiny dodávateľov za každého člena skupiny dodávateľov)   
 

Návrh uchádzača na plnenie kritérií 

Označenie hodnotiaceho kritéria Opis hodnotiaceho kritéria Návrh na plnenie kritéria 

 
A 

 
Cena za predmet zákazky 
uvedená v eurách s DPH  

 
 

 
eur 

 
B 

 
Kvalitatívne požiadavky na 
predmet zákazky 

 
 

 
bodov 

 
C 

 
Lehota dodania 

 
 

dní 

Dňa  Podpis štatutárneho zástupcu, resp. 
oprávnenej osoby uchádzača  

 
Všetky výpočty musia byť zaokrúhlené na dve desatinné miesta. 

 

Identifikačné údaje kontaktnej osoby na strane uchádzača: 
 

Meno a priezvisko : ..........................................  
telefónne číslo: .......................... 

e-mail: ........................... 
 

V............................, dňa ....................  
                                                                                        ............................................ 
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PRÍLOHA Č. 1 B   - NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ - Referentské vozidlo (3 ks) 
 
 
Verejný obstarávateľ: Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu, Trnavská cesta 100, 821 
01 Bratislava 
 

 

Názov predmetu zákazky: Obstaranie osobných motorových vozidiel pre potreby SARIO 

 

Údaje:  

 

Obchodné meno uchádzača: .............................................................................. 
 

IČO: .............................................................................. 
 

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača     .................................................................................   
(v prípade skupiny dodávateľov za každého člena skupiny dodávateľov)   
 

Návrh uchádzača na plnenie kritérií 

Označenie hodnotiaceho kritéria Opis hodnotiaceho kritéria Návrh na plnenie kritéria 

 
A 

 
Cena za predmet zákazky 
uvedená v eurách s DPH  

 
 

 
eur 

 
B 

 
Kvalitatívne požiadavky na 
predmet zákazky 

 
 

 
bodov 

 
C 

 
Lehota dodania 

 
 

dní 

Dňa  Podpis štatutárneho zástupcu, resp. 
oprávnenej osoby uchádzača  

 
Všetky výpočty musia byť zaokrúhlené na dve desatinné miesta. 

 

Identifikačné údaje kontaktnej osoby na strane uchádzača: 
 

Meno a priezvisko : ..........................................  
telefónne číslo: .......................... 

e-mail: ........................... 
 

V............................, dňa ....................  
                                                                                        ............................................ 
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PRÍLOHA Č. 2 A    -   Technická špecifikácia osobného motorového vozidla triedy „Crossover“ 

 
 

Požadovaná technická špecifikácia, parametre a 
funkcionality 

Návrh požiadavky 

 
  
Kvalitatívne 
požiadavky 
vyššieho 
štandardu 

 
 

Body 
pridelené 
za vyšší 
štandard 

Všeobecná 
špecifikácia 

Výrobca vozidla    

Presné typové označenie modelu   
 

Počet kusov  2  

Prevedenie Crossover 

Počet dverí  5  

Pohotovostná hmotnosť - bez vodiča 
(kg) 

max. 1428 kg 
 

Rozmery (dĺžka/šírka/výška) max. 4.395 / 1.826 / 1.576 
 

Farba Biela 

 
Čierna 

 
1 bod 

Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča vyžaduje sa 
 

Delené zadné sedadlá vyžaduje sa 

Disky kolies zliatinové 

Priemer disku 16" 
 

17" 
 

 
1 bod 

Rezerva Sada na opravu 
Rezervné 

koleso 
 

1 bod 

Prevodovka manuálna, min 6 st. automatická 3 body 

Základný objem batožinového priestoru 
bez rezervy 

Min. 332 l 
  

Motor a 
prevodovka 

Typ motoru zážihový  

Pohon predné kolesá   
       

 
   

Objem motora (ccm) 998 ccm-1498 ccm  

Počet valcov Min. 3 4 valce   3 body  

Minimálny dosiahnuteľný výkon 
(kW/ot/min)  

Min. 73 kW 100 kW a 
viac 

  2 body 
 

Minimálny dosiahnuteľný krútiaci 
moment/ot(Nm/ot/min)  

min. 172 Nm/ot/min 
 

Palivo Benzín   

Emisná norma min EURO6 

Kombinovaná spotreba paliva Max. 6.9l / 100km  

Airbag vodiča a spolujazdca vyžaduje sa  

Bočné airbagy vpredu vyžaduje sa 

Trojbodové bezp. pásy vpredu aj vzadu vyžaduje sa 
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Systém riadenia jazdnej stability (napr. 
ESP) 

vyžaduje sa 
 

Antiblokovací brzdový systém ABS vyžaduje sa 

Zadné parkovacie snímače vyžaduje sa 
parkovacia 

kamera 
 

1 bod 

Svetlomety predné  vyžaduje sa  

Predné a zadné hmlové svetlomety vyžaduje sa  

Výškovo nastaviteľný volant vyžaduje sa 

Výbava 

Centrálne zamykanie s diaľkovým 
ovládaním 

vyžaduje sa 

Klimatizácia s minimálne mechanickým  
ovládaním - dvojzónová 

vyžaduje sa 
 

Palubný počítač vyžaduje sa 

Osvetlenie batožinového priestoru vyžaduje sa 

Integrované rádio s USB vstupom vyžaduje sa 

navigácia 2 body 

SD karta 1 bod 

 

Minimálne predné okná ovládané 
elektricky 

vyžaduje sa 
 

Elektricky ovládanie a vyhrievané  
spätné zrkadlá 

vyžaduje sa 

Temopomat vyžaduje sa  

Handsfree sada bluetooth  vyžaduje sa 

Predné stierače s dažďovým snímačom vyžaduje sa 

Opierka medzi prednými sedadlami vyžaduje sa  

  Iné poznámky záujemcu:    

  
Predpokladaná maximálna lehota 
dodania:   

  Cena bez DPH za jedno vozidlo:   

 Cena bez DPH za dve vozidlá:  
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PRÍLOHA Č. 2 B    -   Technická špecifikácia osobného motorového vozidla triedy 

„Referentský voz“ 

 
 

 
Požadovaná technická špecifikácia, parametre a 

funkcionality  

 
   
 
Návrh požiadavky 
 

 
Kvalitatívne 
požiadavky 
vyššieho 

štandardu 
 

 
Body 

pridelené 
za vyšší 
štandard 

Všeobecná 
špecifikácia 

Výrobca vozidla    

Presné typové označenie modelu   
 

Počet kusov  3  

Prevedenie Referentský voz 

Počet dverí  5  

Pohotovostná hmotnosť - bez vodiča 
(kg) 

max. 1223 kg 
 

Rozmery (dĺžka/šírka/výška) max. 4.362 / 1.800 / 1.471 
 

Farba Biela  
 

Čierna 
 

1 bod 

Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča vyžaduje sa 
 

Delené zadné sedadlá vyžaduje sa 

Disky kolies Štandard (oceľové) 

Priemer disku 14" - 15" 
 

16" 
 

 
2 body 

Rezerva Sada na opravu 
Rezervné 

koleso 
1 bod 

Prevodovka manuálna, min 5 st. automatická 3 body 

Základný objem batožinového 
priestoru bez rezervy 

Min. 300 l 
  

Motor a 
prevodovka 

Typ motoru zážihový  

Pohon predné kolesá   
       

 
   

Objem motora (ccm) 998 ccm - 999ccm  

Počet valcov 3  

Minimálny dosiahnuteľný výkon 
(kW/ot/min)  

 
Min. 70 kW 

74 kW / 100k 
3 
body 

 

Minimálny dosiahnuteľný krútiaci 
moment/ot(Nm/ot/min)  

min. 90 Nm/ot/min 
 

Palivo Benzín   

Emisná norma min EURO6 

Kombinovaná spotreba paliva Max. 6.0 l / 100km  

Airbag vodiča a spolujazdca vyžaduje sa  

Bočné airbagy vpredu vyžaduje sa 

Trojbodové bezpečnostné pásy 
vpredu aj vzadu 

vyžaduje sa 

Systém riadenia jazdnej stability 
(napr. ESP) 

vyžaduje sa 
 

Antiblokovací brzdový systém ABS vyžaduje sa 
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Zadné parkovacie snímače vyžaduje sa  

Svetlomety predné  vyžaduje sa  

Predné hmlové svetlomety vyžaduje sa  

Nastaviteľný volant vyžaduje sa 
 

Výškovo nastaviteľný 
 
1 

bod 

Výbava 

Centrálne zamykanie s diaľkovým 
ovládaním 

vyžaduje sa 
 

Klimatizácia s minimálne 
mechanickým  ovládaním - 
dvojzónová 

vyžaduje sa 
 

Palubný počítač vyžaduje sa 

osvetlenie batožinového priestoru vyžaduje sa 

Integrované rádio s USB vstupom vyžaduje sa 

navigácia 4 body 

Minimálne predné okná ovládané 
elektricky 

vyžaduje sa 
 

Handsfree sada bluetooth  vyžaduje sa 

  Iné poznámky záujemcu:    

  
Predpokladaná maximálna lehota 
dodania:   

  Cena bez DPH za jedno vozidlo:   

 Cena bez DPH za tri vozidlá:  
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PRÍLOHA Č. 3      

 

           VZOR 

Kúpna zmluva  

uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník Obchodný 

zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a príslušných 

ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov medzi: 

 

ZMLUVNÉ STRANY 

 

Dodávateľ:    

Sídlo:     

Bankové spojenie:   

IČO     

DIČ     

Zastúpený:    

Kontaktná osoba:     

Zapísaný v OR SR:  

 

(ďalej len „Dodávateľ “)  

a 

 

Objednávateľ:  Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu  

Sídlo    Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava  

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

IBAN:    SK 97 8180 0000 0070 0024 2052 

IČO:    36 070 513 

Kontaktná osoba: 

Zastúpený:   Robert Šimončič 

generálny riaditeľ 
   

(ďalej len „Objednávateľ“) 

 (ďalej len „zmluvné strany“)  

         

Článok I. 

       ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 

1. Táto Zmluva (ďalej len „Zmluva“) sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania 

v zmysle ust. § 56 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom 

obstarávaní“), ktorým bolo zadávanie zákazky nízkej hodnoty na dodanie tovaru podľa § 

117 a nasl. zákona o verejnom obstarávaní.  
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2.  Dodávateľ prehlasuje, že je oprávnený na predaj vozidiel továrenskej značky výrobcu 

................ 

3. Účelom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán v súvislosti  so 

záväzkom dodávateľa dodať objednávateľovi predmet kúpy podľa podmienok uvedených 

v tejto Zmluve.  

 

Článok II. 

  PREDMET ZMLUVY 

1. Predmetom Zmluvy je záväzok Dodávateľa predať a dodať nové osobné motorové vozidlá 

v riaditeľskej triede „Crossover“ v počte 2 (dvoch) kusov a nové osobné motorové vozidlá 

v referentskej triede v počte 3 (troch) kusov a  záväzok  Objednávateľa  zaplatiť kúpnu 

cenu podľa Prílohy č. 2 tejto Zmluvy. Dodávateľ dodá objednávateľovi osobné motorové 

vozidlá, ktoré sú certifikované a schválené na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. 

v Európskej únii a budú vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne 

záväzným právnym predpisom (ďalej aj ako  „predmet kúpy“ alebo „osobné motorové 

vozidlá“), výlučne do vlastníctva Objednávateľa a za podmienok ďalej v tejto Zmluve 

uvedených. Dodávateľ je povinný na požiadanie objednávateľa preukázať uvedené 

certifikácie osobných motorových vozidiel.    

2. Objednávateľ požaduje dodanie osobných motorových vozidiel podľa špecifikácií 

uvedených v Prílohe č. 1 tejto zmluvy, resp. ekvivalentných osobných motorových 

vozidiel s kvalitatívne rovnakými alebo lepšími technickými parametrami a s 

požadovanou výbavou. 

3. Zástupca značky musí byť autorizovaný Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej 

republiky o čom doloží doklad do 3 pracovných dní od uzavretia tejto zmluvy 

objednávateľovi. 

4. Dodávateľ je povinný pred podpisom zmluvy predložiť objednávateľovi COC certifikát a 

prihlásiť predmet kúpy na dopravnom inšpektoráte. 

4. Predmet kúpy  podľa bodu 1. tohto článku Zmluvy bude dodaný vo vyhotovení a 

s výbavou podľa Prílohy č.1 – Minimálna technická špecifikácia, ktorá tvorí 

neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy. 

5. Súčasťou výbavy osobných motorových vozidiel je: 

a) povinná výbava, 

b) sada základného náradia, 

c) platné osvedčenie o evidencii preukazujúce schválenie osobného motorového vozidla 

pre premávku na pozemných komunikáciách v slovenskom jazyku vydané podľa § 23 

zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na 

pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, 

d) návod na obsluhu a údržbu osobného motorového vozidla, vrátane dodávanej výbavy 

a príslušenstva, v slovenskom jazyku, 

e) servisná knižka v slovenskom jazyku. 
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Článok III. 

CENA 

 

1. Cena je stanovená ako výsledok postupu verejného obstarávania realizovaného verejným 

obstarávateľom v zmysle Úvodných ustanovení tejto Zmluvy, predložená dodávateľom 

ako úspešným uchádzačom v tomto verejnom obstarávaní  a uvedená v Prílohe č. 2 tejto 

Zmluvy. 

 

2. Cena podľa tohto článku a Prílohy č. 2 tejto Zmluvy je platná a záväzná pre zmluvné 

strany po celú dobu platnosti a účinnosti tejto Zmluvy a vzťahuje sa  na všetky právne 

vzťahy zmluvných strán založené touto Zmluvou. 

  

3. Cena je dohodnutá ako konečná. 

 

4. Cenou sa rozumie cena vrátane colných a daňových poplatkov, zabezpečenia služieb 

spojených s dodávkou vozidiel, vrátane dopravy do miesta dodania uvedeného v čl. 

V. ods. 3  tejto zmluvy (náklady na dopravu, poistenie a ostatné náklady spojené s 

dodávkou vozidiel) a vrátane vykonania predpredajného servisu, záručného 

autorizovaného servisu. 

 

Článok IV. 

PLATOBNÉ PODMIENKY 
 

1. Vlastná platba bude realizovaná prevodným príkazom prostredníctvom finančného ústavu 

Objednávateľa, na základe dodávateľom vystavenej faktúry, po prevzatí predmetu kúpy 

alebo jeho časti Objednávateľom. Dohodnutá splatnosť faktúry je 30 dní                                     

odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového 

dokladu. V prípade, že faktúra a jej prílohy nebudú obsahovať všetky dohodnuté 

náležitosti, má Objednávateľ právo takúto faktúru vrátiť dodávateľovi s uvedením 

všetkých nedostatkov, ktoré sa majú odstrániť. V tomto prípade sa preruší plynutie lehoty 

splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom riadneho doručenia opravenej 

faktúry objednávateľovi. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry je preberací/odovzdávací 

protokol, potvrdený zástupcami oboch zmluvných strán. 

2. V prípade, že dôjde z akýchkoľvek dôvodov na strane Štátnej pokladnice k omeškaniu                     

s platbou faktúry, nie je Objednávateľ po túto dobu v omeškaní so zaplatením fakturovanej 

sumy uvedenej v tejto faktúre. 

3. Faktúra musí mať minimálne tieto náležitosti:  

- označenie dodávateľa a Objednávateľa, ich adresy sídla, identifikačné údaje (IČO, DIČ), 

- číslo Zmluvy 

 - označenie „faktúra“ a jej číslo, 

 - deň odoslania a deň splatnosti faktúry,  

 - označenie peňažného ústavu a číslo účtu 

 - fakturovanú sumu – cenu za dodaný predmet rámcovej Zmluvy (bez DPH, DPH, s DPH) 

 - preberací - odovzdávací protokol, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou faktúry,  

 - podpis oprávnenej osoby a odtlačok pečiatky dodávateľa 
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Článok V. 

PODMIENKY, ROZSAH, SPÔSOB A MIESTO DODANIA 

 

1. Táto Zmluva nezaväzuje Objednávateľa k plneniu.  

2. Predmet Zmluvy uvedený v čl. II. ods. 1 tejto rámcovej Zmluvy bude dodaný a prevzatý 

na základe  protokolov o odovzdaní a prevzatí tovaru. Termín dodávky je stanovený 

najneskôr do 90 dní odo dňa podpisu tejto Zmluvy podľa právneho poriadku platného 

v Slovenskej republike. 

3. Odovzdanie a prevzatie bude vykonané poverenými zástupcami Objednávateľa a 

Dodávateľa v mieste dodania. Zmluvné strany sa dohodli, že miestom dodania predmetu 

kúpy na základe tejto dohody je:  Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu, 

Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava, prípadne na adresu nového sídla Objednávateľa 

v rámci Bratislavy, ktorú bezodkladne po podpise nájomnej zmluvy Dodávateľovi 

oznámi.  

4. Pri prevzatí predmetu zmluvy podpíšu poverení zástupcovia zmluvných strán 

preberací/odovzdávací protokol, podpísaním ktorého sa považuje každé v ňom uvedené 

motorové vozidlo za riadne odovzdané  a prevzaté. 

 
 

Článok VI.  

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN  

 

1. Objednávateľ má povinnosť prevziať predmet kúpy za predpokladu splnenia  podmienok 

uvedených v článku V. tejto zmluvy a dodržania lehoty dodania a zaplatiť dohodnutú 

kúpnu cenu uvedenú v tejto Zmluve. 

2. Dodávateľ je povinný umožniť Objednávateľovi dôkladné oboznámenie sa s predmetom 

kúpy, dodať predmet  kúpy  Objednávateľovi v dohodnutom termíne a množstve, 

v bezchybnom stave a dohodnutej kvalite, vyhotovení a výbave a umožniť jeho prevzatie. 

3. Pred odovzdaním predmetu kúpy  Objednávateľovi je Dodávateľ povinný zabezpečiť 

vykonanie predpredajného servisu a pri odovzdávaní predmetu  kúpy  predviesť 

funkčnosť predmetu kúpy a tento protokolárne odovzdať poverenému zástupcovi 

Objednávateľa v mieste dodania podľa čl. V. ods. 3 tejto Zmluvy. 

4. Dodávateľ sa zaväzuje pre potreby objednávateľa uschovať všetky doklady a podklady, 

ktoré nadobudol v súvislosti so svojou činnosťou podľa tejto zmluvy, a to po dobu, po 

ktorú tieto doklady alebo podklady môžu byť významné pre záujmy objednávateľa.  

5. Dodávateľ bude pri plnení svojich zmluvných povinností postupovať s odbornou 

starostlivosťou,  v súlade s platnou legislatívou SR. 

 

 

Článok VII.  

ZÁRUKA A ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU 
 

1. Na dodávaný predmet kúpy vrátane príslušenstva a výbavy je dohodnutá záručná doba  5 

rokov alebo najazdených 100 tis. km, podľa toho čo nastane skôr. Na prehrdzavenie 

karosérie je záruka ...... rokov a na lak .......... roky. Záruka začína plynúť odo dňa 
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prevzatia osobného motorového vozidla Objednávateľom podľa tejto Zmluvy (od dátumu 

predaja uvedeného v servisnej knižke a na preberacom – odovzdávacom protokole).  

2. Ak sa v priebehu záručnej doby prejaví chyba materiálu alebo výrobná vada, je dodávateľ 

povinný poškodené diely opraviť alebo vymeniť, čo bude vykonané bez úhrady 

najneskoršie do 30 dní od reklamovania vady podľa Občianskeho zákonníka. 

3. Dodávateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za vady, ktoré boli spôsobené neodbornou 

prevádzkou, obsluhou a údržbou, používaním v rozpore s návodom na použitie,                        

resp. s obvyklým spôsobom užívania osobného motorového vozidla alebo užívaním 

nezodpovedajúcich prevádzkových kvapalín a ďalších médií používaných v súvislosti 

s jeho prevádzkou. 

4. Nebezpečenstvo škody v dodávke (nekompletnosť, poškodenie osobného motorového 

vozidla) prechádza na Objednávateľa v deň podpisu preberacieho protokolu na predmet 

kúpy Objednávateľom podľa tejto Zmluvy. Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať 

osobné motorové vozidlo poškodené alebo inak nekompletné. 

5. V prípade reklamácií predmetu kúpy sa postupuje podľa príslušných ustanovení 

Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej 

republiky. 

 

Článok VIII. 

SERVISNÉ PODMIENKY 
 

1. Predpredajný servis zabezpečí dodávateľ na vlastné náklady vo svojich servisných 

strediskách. Predpredajný servis zahŕňa minimálne prípravu osobného motorového 

vozidla na odovzdanie a podolievanie kvapalín. 

2. Súčasťou dodávky je garancia vykonávania záručného autorizovaného servisu.  

3. Dodávateľ zabezpečí dodávku originálnych náhradných dielcov, príslušenstva                          

a ostatných dodávaných komponentov základnej a doplnkovej výbavy, najmenej po dobu 

5 rokov odo dňa protokolárneho prevzatia predmetu kúpy. 

 

Článok IX. 

ZMLUVNÉ POKUTY A ÚROKY Z OMEŠKANIA 
 

1. V prípade omeškania dodávateľa s dodaním predmetu kúpy v dohodnutej lehote, vzniká 

objednávateľovi právo účtovať dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,10 % z ceny 

nedodaného predmetu kúpy, a to za každý aj začatý deň omeškania v priebehu omeškania 

prvých 5 dní a následne vo výške 0,30 % za šiesty a každý ďalší deň omeškania. 

2. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúry, vzniká dodávateľovi právo 

účtovať objednávateľovi úroky z omeškania v  zákonnej výške. 

3. V prípade omeškania dodávateľa so splnením povinnosti odstrániť vady predmetu kúpy  

podľa čl. VII. ods. 2. tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu                                     

vo výške 30,-€ (slovom tridsať eur), za každý aj začatý deň omeškania až do jej 

odstránenia. 
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Článok X. 

VLASTNÍCKE PRÁVO 

Vlastnícke právo k predmetu kúpy prechádza na Objednávateľa po riadnom uhradení 

kúpnej ceny za predmet kúpy a pripísaní finančných prostriedkov na účet Dodávateľa.  

 

Článok XI. 

UKONČENIE  ZMLUVY 

1. Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od Zmluvy, keď sa pre Dodávateľa stalo 

splnenie podstatných zmluvných povinností úplne nemožným alebo v prípade splnenia 

podmienok podľa § 19 zákona o verejnom obstarávaní. 

2. Pri podstatnom porušení povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy môže oprávnená strana 

okamžite písomne od Zmluvy odstúpiť a požadovať od povinnej strany náhradu škody, 

ktorá jej vinou vznikla, v súlade s platnou právnou úpravou. Úplná alebo čiastočná 

zodpovednosť zmluvnej strany je vylúčená v prípade zásahu vyššej moci, napr. 

neočakávanej a nepredvídateľnej udalosti,  alebo rozhodnutia orgánu štátnej správy 

Slovenskej republiky.  

3. Na účely tejto Zmluvy sa podstatným porušením záväzku vyplývajúceho  z tejto Zmluvy 

rozumie: 

a) porušenie záväzku dodávateľa dodať predmet kúpy  riadne a včas a napriek písomnej 

výzve objednávateľa zaslanej poštou alebo elektronickou poštou nedôjde k náprave ani 

v lehote do 7 dní odo dňa doručenia výzvy na nápravu 

b) porušenie záväzku Dodávateľa podľa čl. VI bod 4 tejto zmluvy 

c) iné porušenie záväzku zmluvnej strany, ktoré sa za podstatné považuje v zmysle 

zákona. 

4. Zmluvu je možné ukončiť vzájomnou Zmluvou zmluvných strán. 

 

Článok XII. 

DORUČOVANIE 
 

1. Doručovanie písomnosti medzi zmluvnými stranami tejto Zmluvy sa uskutoční osobne 

prostredníctvom poverených zástupcov zmluvných strán alebo doporučene 

prostredníctvom poštovej prepravy na adresy uvedené v čl. I tejto Zmluvy, pokiaľ sa 

zmluvné strany nedohodli inak. 

2. Písomnosti doručované osobne sa považujú za doručené odovzdaním oprávneným 

zástupcom určených zmluvnými stranami a podpisom takejto osoby (adresáta)                                

na doručovanej písomnosti. Písomnosti sa v prípade osobného doručovania považujú                   

za doručené aj okamihom, keď adresát (oprávnený zástupca alebo iná oprávnená osoba 

podľa dojednania zmluvných strán) odmietol písomnosť prijať.  

3. V prípade písomností doručovaných prostredníctvom poštovej prepravy sa písomnosť 

považuje za doručenú:  

a. aj okamihom odmietnutia prevzatia písomností,  

b. taktiež vtedy, ak sa písomnosť vráti niektorej zo zmluvných strán (odosielateľovi) 

ako nedoručiteľná najmä preto, že nebolo možné niektorú zo zmluvných strán 

(adresáta) na adrese uvedenej v záhlaví tejto zmluvy, ani na inej medzi zmluvnými 

stranami dohodnutej adrese, ani na adrese sídla adresáta uvedenej v obchodnom 
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registri alebo v inom registri, v ktorom je zapísaný, zastihnúť a jeho iná adresa nie je 

odosielateľovi známa, a teda nie je možné túto písomnosť doručiť, považuje sa 

písomnosť za doručenú po troch dňoch od vrátenia nedoručenej písomnosti, a to aj 

vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie. 

 

Článok XIII. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

1. Zmluvu možno dopĺňať alebo meniť iba formou písomných dodatkov k Zmluve v súlade s 

§ 18 zákona o verejnom obstarávaní, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

2. Ostatné právne vzťahy výslovne touto Zmluvou neupravené sa riadia príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi 

predpismi Slovenskej republiky. 

3. Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach s platnosťou originálu. Dodávateľ 

obdrží dve vyhotovenia tejto Zmluvy a dve vyhotovenia obdrží Objednávateľ obdrží tri 

vyhotovenia tejto Zmluvy.  

4. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami                         

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.  

5. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky prípadné spory vyplývajúce z tejto Zmluvy budú 

riešiť prednostne rokovaním o možnej Zmluve. 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s Zmluvou oboznámili, jej obsahu porozumeli a na znak 

súhlasu ju podpisujú. 

 

V Bratislave, dňa:  ..................................         V Bratislave, dňa: ............................... 

 

 

 

 

 

Za Objednávateľa:            Za dodávateľa: 

 

            

....................................................          ........................................................ 

Róbert Šimončič,  

generálny riaditeľ                                        
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Príloha č.1 – Min. technická špecifikácia predmetu kúpy - A 

Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality Návrh požiadavky 

Všeobecná 
špecifikácia 

Výrobca vozidla   

Presné typové označenie modelu   

Počet kusov  2 

Prevedenie Crossover 

Počet dverí  5  

Pohotovostná hmotnosť - bez vodiča (kg) max. 1428 kg 

Rozmery (dĺžka/šírka/výška) max. 4.395 / 1.826 / 1.576 

Farba Biela  

Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča vyžaduje sa 

Delené zadné sedadlá vyžaduje sa 

Disky kolies zliatinové 

Priemer disku 16" 

Rezerva Sada na opravu 

Prevodovka manuálna, min 6 st. 

Základný objem batožinového priestoru bez rezervy Min. 332 l 

Motor a 
prevodovka 

Typ motoru zážihový 

Pohon predné kolesá   

Objem motora (ccm) 998 ccm-1498 ccm 

Počet valcov min. 3  

Minimálny dosiahnuteľný výkon (kW/ot/min)  min 73 kW 

Minimálny dosiahnuteľný krútiaci 
moment/ot(Nm/ot/min)  

min. 172 Nm/ot/min 

Palivo Benzín  

Emisná norma min EURO6 

Kombinovaná spotreba paliva Max. 6.9l / 100km 

Výbava 

Airbag vodiča a spolujazdca vyžaduje sa 

Bočné airbagy vpredu vyžaduje sa 

Trojbodové bezpečnostné pásy vpredu aj vzadu vyžaduje sa 

Systém riadenia jazdnej stability (napr. ESP) vyžaduje sa 

Antiblokovací brzdový systém ABS vyžaduje sa 

Zadné parkovacie snímače vyžaduje sa 

Svetlomety predné  vyžaduje sa 

Predné a zadné hmlové svetlomety vyžaduje sa 

Výškovo nastaviteľný volant vyžaduje sa 

Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním vyžaduje sa 
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Klimatizácia s minimálne mechanickým  ovládaním - 
dvojzónová 

vyžaduje sa 

Palubný počítač displej vyžaduje sa 

Osvetlenie batožinového priestoru vyžaduje sa 

Integrované rádio s USB vstupom vyžaduje sa 

Minimálne predné okná ovládané elektricky vyžaduje sa 

Elektricky ovládanie a vyhrievané  spätné zrkadlá vyžaduje sa 

Temopomat vyžaduje sa 

Handsfree sada bluetooth  vyžaduje sa 

Predné stierače s dažďovým snímačom vyžaduje sa 

Opierka medzi prednými sedadlami vyžaduje sa 

  Iné poznámky záujemcu:   

  Predpokladaná maximálna lehota dodania:   

  Cena bez DPH za dve vozidlá:   

 Cena s DPH za dve vozidlá  
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Príloha č.1 – Min. technická špecifikácia predmetu kúpy - B 
 

Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality Návrh požiadavky 

Všeobecná 
špecifikácia 

Výrobca vozidla   

Presné typové označenie modelu   

Počet kusov  3 

Prevedenie Referentské vozidlo 

Počet dverí  5  

Pohotovostná hmotnosť - bez vodiča (kg) max. 1223 kg 

Rozmery (dĺžka/šírka/výška) max. 4.362 / 1.800 / 1.471 

Farba Biela  

Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča vyžaduje sa 

Delené zadné sedadlá vyžaduje sa 

Disky kolies štandardné 

Priemer disku 14"/15" 

Rezerva Sada na opravu 

Prevodovka manuálna, min 5 st. 

Základný objem batožinového priestoru bez rezervy Min. 300 l 

Motor a 
prevodovka 

Typ motoru zážihový 

Pohon predné kolesá   

Objem motora (ccm) 998 ccm - 999 ccm 

Počet valcov min. 3  

Minimálny dosiahnuteľný výkon (kW/ot/min)  min 70 kW 

Minimálny dosiahnuteľný krútiaci 
moment/ot(Nm/ot/min)  

min. 90 Nm/ot/min 

Palivo Benzín  

Emisná norma min EURO6 

Kombinovaná spotreba paliva Max. 6.0l / 100km 

Výbava 

Airbag vodiča a spolujazdca vyžaduje sa 

Bočné airbagy vpredu vyžaduje sa 

Trojbodové bezpečnostné pásy vpredu aj vzadu vyžaduje sa 

Systém riadenia jazdnej stability (napr. ESP) vyžaduje sa 

Antiblokovací brzdový systém ABS vyžaduje sa 

Zadné parkovacie snímače vyžaduje sa 

Svetlomety predné  vyžaduje sa 

Predné hmlové svetlomety vyžaduje sa 

Nastaviteľný volant vyžaduje sa 

Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním vyžaduje sa 
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Klimatizácia s minimálne mechanickým  ovládaním - 
dvojzónová 

vyžaduje sa 

Palubný počítač displej vyžaduje sa 

Osvetlenie batožinového priestoru vyžaduje sa 

Integrované rádio s USB vstupom vyžaduje sa 

Minimálne predné okná ovládané elektricky vyžaduje sa 

Handsfree sada bluetooth  vyžaduje sa 

  Iné poznámky záujemcu:   

  Predpokladaná maximálna lehota dodania:   

  Cena bez DPH za tri vozidlá:   

 Cena s DPH za tri vozidlá  
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Príloha č.2 – Cenová kalkulácia – konečná cena a podrobná špecifikácia predmetu 

zákazky 
 

 

 

 

 

 


