
 

Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko 
Prioritná os 4. –  Posilnenie cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej moci a ľudí žijúcich v pohraničnej oblasti 

Investičná priorita 4.1 – Zlepšenie úrovne cezhraničnej medzi inštitucionálnej spolupráce a rozširovanie cezhraničnej spolupráce 

 

 

 

Obec Rešica, Obecný úrad Rešica 112, 044 73 Buzica 

verejný obstarávateľ  podľa §7 ods.1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. v platnom znení 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREDMET ZÁKAZKY: 

Minibus na prepravu osôb pre možnosti  
realizácie školení priamo v teréne 

                                                                                                                                                                                                                                            

 
PODMIENKY PRIESKUMU TRHU  

ZÁKAZKA S NÍZKOU HODNOTOU 

podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

a znení Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania 

 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verejný obstarávateľ zastúpený:      

                                  
Ing. František Bodnár; starosta obce  ............................................. 

 
V Rešici, dňa 15.03.2022                                           
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POKYNY PRE UCHÁDZAČOV 

ČASŤ I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE  

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

 

1a. Kontaktné údaje -  súťaž administratívne riadi podľa zákona č. 343/2015 Z.z. 

Názov : Ing. Roman Kardoš - EUNEXT  

Kontaktné miesto: Južná Trieda 93; 040 01 Košice  

Kontaktná osoba: Ing. Roman Kardoš 

Tel.: +421 /903/ 702 869  

E-mail na predkladanie ponúk: kardos@eunext.sk   

 

Poznámka:                              Verejný obstarávateľ podľa §7 zákona o VO  

ktorý je vyhlasovateľom zákazky určuje, že uvádzané nasledovné slovné spojenia sú si rovné: 

„verejný obstarávateľ = obstarávateľ = zadávateľ zákazky = vyhlasovateľ  

Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet činnosti:   

     I.2.1 druh verejného obstarávateľa:  verejný obstarávateľ  

             zatriedenie podľa zákona:               §7 ods. 1) písm. b) ZVO   

     I.2.2 hlavný predmet činnosti:            obec – samospráva 

 
Časť II. VYMEDZENIE PREDMETU ZÁKAZKY  

2. Predmet zákazky  

2.1   Názov predmetu zákazky:  

Minibus na prepravu osôb pre možnosti realizácie školení priamo v teréne 

2.1 Druh zákazky:  TOVAR 

2.2 Kódy CPV:   

34114400-3 Minibusy 

34115000-6 Vozidlá s dieselovým motorom 

34116000-3 Motorové vozidlá na prepravu menej než 10 osôb 

32000000-3 Rádiové, televízne, komunikačné, telekomunikačné a súvisiace zariadenia a prístroje 

31155000-7 Invertory 

3 Komplexnosť dodávky 

3.1 Verejný obstarávateľ/Vyhlasovateľ predkladá písomnú výzvu na predloženie cenových ponúk potenciálnym 
záujemcom na celý zamýšľaný predmet zákazky, keďže sa jedná o obstaranie jedného, logického celku – minibusu 
s príslušenstvom pre možnosti realizácie školenia priamo v teréne. Zákazka z tohto dôvodu nie je delená, tvorí 
jeden prirodzene nedeliteľný celok, ktorý je podrobne definovaný v bode B1. Opis predmetu zákazky. 
Požadovaný „Minibus na prepravu osôb pre možnosti realizácie školení priamo v teréne“ predstavuje jeden 
z nástrojov projektu, ako dosiahnuť, aby sa zainteresované strany hasičských zborov navzájom podelili o svoje 

Názov organizácie   Obec Rešica 

Sídlo Rešica 112, 044 73 Buzica 

IČO 00324647 

DIČ: 2020751282 

IČ DPH Nie sme platcami DPH 

Meno štatutárneho zástupcu Ing. František Bodnár – starosta obce    

Kontaktná osoba pre projekt Alexander Szanizsló; prednosta úradu  

Telefón  +421 /915/ 397 007  

E-mail:      obecnyuradresica@gmail.com  

Webstránka www.resica.sk  

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.  

Číslo účtu: SK82 0200 0000 0000 2082 8542  

mailto:kardos@eunext.sk
mailto:obecnyuradresica@gmail.com
http://www.resica.sk/
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skúsenosti na spoločných stretnutiach, predstavili a vylepšili svoje prevádzkové postupy, posilnili vedomosti, 
skúsenosti a kapacity. Na základe identifikovaných potrieb bude projekt poskytovať konzistentné školenie v teréne 

a pre tieto účely je obstarávaný aj uvedený minibus, ktorý bude prostriedkom pre realizáciu edukačnej činnosti 
priamo v teréne, poskytne možnosti školenia a tak zabezpečí technické zázemie pre jeho realizáciu.  

3.2 Zadávateľ/verejný obstarávateľ realizuje prieskum trhu, ako zákazku podľa §117 ZVO a v súlade s aktuálne platnou 
Jednotnou príručkou pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania /obstarávania 
vydanej Centrálnym Koordinačným Orgánom(ďalej CKO) pod gesciou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja 
a informatizácie SR s účinnosťou jej platnosti od 15.06.2021, ako aj v chronológii s ostatnou metodikou 
Centrálneho koordinačného orgánu(CKO):  

a) Zverejnením výzvy na portáli:  https://www.resica.sk/-verejne-obstaravanie     

b) Zverejnením výzvy na portáli:   www.partnerskadohoda.sk  konkrétne na linku: 

https://www.partnerskadohoda.gov.sk/zverejnovanie-zakaziek-pre-tovary-od-15062021/  

c) Na základe priamej komunikácie s potenciálnymi dodávateľmi, ktorým zadávateľ zaslal výzvu na predloženie 
ponuky so špecifikáciou predmetu zákazky a všetkými prílohami výzvy na možnosť vypracovania a predloženia 
ponuky. Potenciálny dodávateľ bude mať na základe požadovanej podrobnej špecifikácie definovanej 
zadávateľom v bode B1. Opis predmetu zákazky, jasnú predstavu o technických nárokoch zadávateľa 
a následne vie navrhnúť najoptimálnejšie riešenie. Komunikácia s potenciálnym dodávateľom – uchádzačom, 
bude realizovaná zaslaním písomnej výzvy a podmienok prieskumu trhu na predloženie cenovej ponuky, ktorú 
zašle vyhlasovateľ preferovane prostredníctvom emailu, alebo pošty, kuriérom, resp. osobne doručí 
potenciálnym záujemcom. K úplným podkladom na vypracovanie ponuky sa vedia potenciálni 
uchádzači/dodávatelia nepretržite dostať na uvedených portáloch, kde sú podklady voľne dostupné. 

3.3 Vyhlasovateľ chce požiadať uchádzačov, potenciálnych dodávateľov, v prípade, že im to dovoľuje ich technická, 
odborná a obchodná zdatnosť o nacenenie celého predmetu zákazky.  

4 Zdroj finančných prostriedkov 

4.1 Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov EÚ, štátneho rozpočtu a spolufinancovaný verejným 
obstarávateľom na základe úspešnosti podanej žiadosti o NFP, ktorú predložil vedúci spoločného projektu.   

5 Zmluva – platobné podmienky a podmienky realizácie  

5.1 Výsledkom zákazky vyhlásenej obstarávateľom na dodanie tovaru z nenávratného finančného príspevku, bude 
kúpna zmluva podľa ustanovenia §409 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zmien a doplnkov a 
neskorších predpisov. Zmluva bude uzatvorená iba s vybraným dodávateľom – víťazom prieskumu trhu. 

5.2 Platobné podmienky zmluvy – zákazky: Vyhlasovateľ/Kupujúci zaplatí úspešnému uchádzačovi/Predávajúcemu za 
dodanie predmetu zmluvy, na základe faktúry, vystavenej Predávajúcim, po oficiálnom odovzdaní predmetu zmluvy. 
Súčasťou odovzdania bude aj prevedenie skúšobnej jazdy, ktorá predstavuje oboznámenie 
vyhlasovateľa/Kupujúceho s jazdnými, funkčnými, a prevádzkovými vlastnosťami odovzdávaných tovarov. Súčasťou 
odovzdania bude aj zaškolenie určeného personálu na strane Kupujúceho, ktoré predstavuje  správne štartovanie, 
používanie, funkcionality úžitkového vozidla spolu s príslušenstvom, oboznámenie s manipuláciou, rozoznávanie 
systémových hlásení a chybových hlásení až po správne vypínanie a odstávku vozidla s dodaným príslušenstvom. 
Následne dôjde k podpísaniu preberacieho protokolu obidvoma zmluvnými stranami. Predmetom vystavenej faktúry 
bude aj úhrada dane z pridanej hodnoty (DPH). Faktúra sa považuje za platobný doklad, ktorým bude vykonané 
celkové finančné vysporiadanie dodávky predmetu zmluvy. Právo vystaviť faktúru vzniká predávajúcemu dňom 
podpísania preberacieho protokolu. Lehota splatnosti faktúry je 60 dní od jej doručenia vyhlasovateľovi/ 
kupujúcemu. 

5.3 Podmienky realizácie: Dodanie tovaru v termíne najneskôr do 31.05.2022.  

5.4 Predpokladaná hodnota zákazky: definovaná na základe zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 v aktuálnom 
znení, tiež v zmysle znenia Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného 

obstarávania /obstarávania pre programové obdobie 2014 - 2020, vydanej Centrálnym Koordinačným Orgánom pod 
Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR účinnej od 15.06.2021 a v priamej nadväznosti na 
jej kapitolu 2.2. Postupy vo verejnom obstarávaní v znení podkapitoly 2.2.1.3.1 Pravidlá uplatňujúce sa pri zadávaní 
zákaziek s nízkou hodnotou, presne podľa bodu 2 uvedenej podkapitoly. 

6 Miesto a lehota dodania 

6.1 Miesto dodania:  Obec Rešica, obecný úrad Rešica 112.  

6.2 NUTS kód:         SK042 

6.3 Lehota dodania - trvanie zmluvy: Dodanie predmetu zákazky v termíne najneskôr 31.05.2022. 

7 Platnosť ponuky 

7.1  Ponuky ostávajú platné počas trvania lehoty viazanosti ponúk, t.j. do 31.05.2022, resp. do podpisu kúpnej zmluvy 
s víťazným potenciálnymi dodávateľom. 

 

https://www.resica.sk/-verejne-obstaravanie
https://www.partnerskadohoda.gov.sk/zverejnovanie-zakaziek-pre-tovary-od-15062021/
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ČASŤ III. - DOROZUMIEVANIE A VYSVETĽOVANIE 

8 Dorozumievanie medzi vyhlasovateľom a uchádzačmi 

8.1 Poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie(ďalej len „informácie“) medzi obstarávateľom a uchádzačmi sa zo 
strany obstarávateľa bude realizovať emailovou komunikáciou, ktorú verejný obstarávateľ uprednostňuje z dôvodu 
hospodárnosti, časového hľadiska a v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID -19 (mimoriadnou situáciou 
spôsobenou šírením sa koronavírusu). Komunikácia sa môže uskutočňovať aj telefonicky, ale má iba informatívny 
charakter, pre trvalé zachytenie informácie je pre obidve strany(uchádzač a verejný obstarávateľ) záväzná iba 
písomná komunikácia(napr. email).  

9 Vysvetľovanie podmienok   

9.1 V prípade potreby objasniť údaje, môže ktorýkoľvek z uchádzačov podľa bodu 8 požiadať o ich vysvetlenie priamo 
u zodpovednej osoby podľa bodu 1a. Požiadavka o vysvetlenie musí byť podaná v písomnej forme(email). 
Vysvetlenia požiadaviek, ktoré boli včas doručené sa preukázateľne bezodkladne oznámia všetkým uchádzačom, 
ktorým boli poskytnuté tieto podklady k prieskumu trhu(výzva na predloženie ponuky), alebo všetkým známym 
záujemcom najneskôr však do 3 pracovných dní od prijatia žiadosti o vysvetlenie. Samozrejme obstarávateľ pre 
dodržanie rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie poskytne tieto informácie - vysvetlenia  aj na webovom sídle, 
kde je súťaž zverejnená.  

9.2 Verejný obstarávateľ môže vo výnimočných prípadoch doplniť informácie uvedené v týchto podmienkach prieskumu 
trhu – výzve na predloženie ponuky, ktoré preukázateľne oznámi súčasne všetkým známym záujemcom pre 
dodržanie princípu nediskriminácie, rovnakého zaobchádzania a transparentnosti a taktiež ich zverejní na portáli, 
kde je výzva uverejnená.  

10 Obhliadka miesta dodania predmetu obstarávania 

10.1 Obhliadka miesta dodania a plnenia predmetu zákazky sa neuskutoční. Verejný obstarávateľ podal jasné 
vysvetlenie  predmetu obstarania v bode B1. Opis predmetu zákazky. Prípadné nejasnosti si môžu uchádzači 
objasniť využitím inštitútu vysvetľovania v zmysle bodov 8 a 9. 

ČASŤ IV. PRÍPRAVA PONUKY 

11   Jazyk ponuky 

11.1 Doklady a dokumenty predložené v ponuke musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. 

11.2 Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť ponuku a doklady v 
súťaži v pôvodnom jazyku a súčasne doložené úradným prekladom do slovenského jazyka (štátneho jazyka), ak 

v podmienkach prieskumu trhu nie je určené vyslovene inak. To sa netýka dokladov predložených v ponuke 
uchádzača, ktoré sú vyhotovené v českom jazyku. V prípade zistenia rozdielov v obsahu predložených dokladov je 
rozhodujúci preklad v slovenskom jazyku. 

12 Vypracovanie ponuky  

12.1 Predmet zákazky predstavuje jeden celok s dfinovaným príslušenstvom, prirodzene nedeliteľný, takže ponuka 
bude predložená na celý predmet zákazky. 

12.2 Ak sa v opise predmetu zákazky alebo v ktorejkoľvek sprievodnej dokumentácii poskytnutej vyhlasovateľom 
v rámci prípravy tohto verejného obstarávania, technické požiadavky odvolávajú, alebo odkazujú na konkrétneho 
výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný 
obstarávateľ umožňuje predloženie ekvivalentu. Pre účely tejto zákazky bude obstarávateľ akceptovať 
ekvivalent ako ponúknuté riešenie uchádzača spĺňajúce úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú 
nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktorý sú určené, pričom ponúknuté riešenie bude spĺňať resp. sa ním 
dosiahne rovnaká alebo vyššia výkonnostná úroveň v porovnaní s obstarávateľom požadovanými technickými 
parametrami. 

12.3 Zadávateľ – vyhlasovateľ, chce požiadať potenciálnych dodávateľov, ak im to dovoľuje ich technická a obchodná 
zdatnosť, o nacenenie predmetu zákazky. 

13 Vyhotovenie ponuky 

13.1 Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu. Akékoľvek vsuvky 
medzi riadky, vymazania alebo prepísania (dodatočné záznamy a opravy) musia byť parafované osobou 
podpisujúcou ponuku.  

13.2 Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky, musia byť v ponuke predložené podľa požiadaviek uvedených 
v bode 12 týchto podkladov, pokiaľ nie je vyslovene určené inak, vo forme naskenovaných dokumentov, tlačív 
doručených na emailovú adresu uvedenú v bode 17.1. 

13.3 V prípade skupiny dodávateľov sa požaduje predloženie zoznamu všetkých členov skupiny dodávateľov 
s uvedením ich kompletných identifikačných údajov v zmysle Prílohy č.1 týchto podkladov a uvedením, ktorý člen 
skupiny je oprávnený konať a prijímať akékoľvek rozhodnutia v rámci predmetného VO za skupinu. 

13.4 Všetky výdavky, spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením ponuky, znáša/ú výhradne uchádzač/i 
bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.  
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14 Obsah ponuky 

14.1 Predložená ponuka bude obsahovať: 

14.1.1 Príloha č.1 Identifikácia uchádzača, ako oficiálna ponuka s využitím podkladov na predmet dodania 
podľa požiadaviek uvedených v časti B.1 Opis predmetu dodávky, v ktorej zohľadní cenu podľa rozsahu 
požadovaného plnenia v uvedených v častiach B.3 Obchodné podmienky dodania a  B.2 Spôsob určenia 
ceny,(v ponuke uvedie tiež kontakt: email, telefón pre možnú komunikáciu). Vyhlasovateľ uviedol 
nezáväzný vzor tlačiva s minimálnym rozsahom údajov, ktoré by malo tlačivo obsahovať. Tlačivo 
identifikácie uchádzača bude predložené v ponuke vyplnené, podpísané oprávnenou osobou, opatrené 
pečiatkou, ak ju uchádzač používa a bude súčasťou ponuky, ako naskenovaný dokument originálu. 

14.1.2 Príloha č.2 Konflikt záujmov - čestné vyhlásenie uchádzača ku konfliktu záujmov. Vyhlasovateľ uviedol 
nezáväzný vzor tlačiva s minimálnym rozsahom údajov, ktoré by malo tlačivo obsahovať. Tlačivo 
predložené v ponuke, bude podpísané oprávnenou osobou, opatrené pečiatkou, ak ju potenciálny 
dodávateľ používa a bude súčasťou ponuky, ako naskenovaný dokument originálu. 

14.1.3 Príloha č.3 Vyhlásenie uchádzača o tom, že ako uchádzač v uvedenej súťaži, sa dôkladne oboznámil 
s celým obsahom výzvy na predkladanie ponúk; že ako uchádzač v uvedenej súťaži, súhlasí s 
podmienkami určenými verejným obstarávateľom a nemám k nim výhrady; že všetky informácie a údaje 
predložené v jeho ponuke, ako aj čestnom vyhlásení sú pravdivé, neskreslené a úplné; že uchádzač nie je 
vedený v tzv. blackliste elektronického trhoviska; že voči nemu nie je začaté konkurzné alebo vyrovnávacie 
konanie, nie je v konkurze ani v likvidácii; nemá v Slovenskej republike alebo v krajine svojho sídla 
evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia; nemá v Slovenskej republike 
alebo v krajine svojho sídla evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, ktoré sa vymáhajú 
výkonom rozhodnutia a že uchádzač nemá v Slovenskej republike alebo v krajine svojho sídla evidované 
nedoplatky poistného na nemocenské poistenie, dôchodkové zabezpečenie a príspevok na poistenie 
v nezamestnanosti, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, a že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom 
obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta 
podnikania alebo obvyklého pobytu. Predložené vyhlásenie musí byť aktuálne a musí sa ním preukazovať 
skutočný stav. Vyhlasovateľ uviedol nezáväzný vzor tlačiva s minimálnym rozsahom údajov, ktoré by malo 
tlačivo obsahovať. Tlačivo predložené v ponuke, bude podpísané oprávnenou osobou, opatrené pečiatkou, 
ak ju potenciálny dodávateľ používa a bude súčasťou ponuky, ako naskenovaný dokument originálu. 

14.1.4 Príloha č.4 Návrh na plnenie kritéria, určený na vyhodnotenie ponúk podľa časti A.1 Kritéria na 
hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia. Vyhlasovateľ uviedol nezáväzný vzor tlačiva v Prílohe č.4 
týchto podmienok, s údajmi, ktoré by malo tlačivo obsahovať. Tlačivo predložené v ponuke, bude 
podpísané oprávnenou osobou, opatrené pečiatkou, ak ju potenciálny dodávateľ používa a bude súčasťou 

ponuky, ako naskenovaný dokument originálu. 

14.1.5 Podpísaný návrh zmluvy spolu s prílohami v 1 (slovom: jednom vyhotovení) origináli, podpísaný 
potenciálnym dodávateľom, s vyplneným dátumom, podpisom po prípade pečiatkou, ak ju potenciálny 
dodávateľ používa, ktorý: 
• Nie je v rozpore so zmluvnými obchodnými podmienkami uvedenými zadávateľom zákazky 

v záväznom(nemennom) návrhu zmluvných podmienok, 

• Nebude obsahovať žiadne výhrady a ukladať povinnosti zadávateľovi zákazky v rozpore so 
stanovenými podmienkami, 

• Nie je v rozpore s bežnými obchodnými zvyklosťami, alebo  

• Nebude mať za následok zvýšené náklady zadávateľa zákazky, ktoré on nemohol predpokladať, 
pričom ďalšie zmluvné podmienky doplnené potenciálnym dodávateľom zadávateľ nebude 
akceptovať. 

Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je Príloha č.1 ku zmluve – Podrobný rozpočet – podľa návrhu 
zadávateľa zákazky, tiež podpísaný potenciálnym dodávateľom, s vyplneným dátumom, podpisom 
a pečiatkou, ak ju používa a predložený v ponuke ako naskenovaný dokument originálu. 

Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je Príloha č.2 ku zmluve - Technická špecifikácia dodávky 
tovarov ku kúpnej zmluve – podľa návrhu zadávateľa zákazky, tiež podpísaná potenciálnym 
dodávateľom, s vyplneným dátumom, podpisom a pečiatkou, ak ju používa a predložená v ponuke ako 
naskenovaný dokument originálu. Príloha č.2 k zmluve - Technická špecifikácia dodávky tovarov, bude 
predmetom posúdenia z hľadiska splnenia požiadaviek zadávateľa na predmet zákazky.  

Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je Príloha č.3 ku zmluve – Zoznam subdodávateľov ku kúpnej 
zmluve – podľa návrhu zadávateľa zákazky, tiež podpísaná potenciálnym dodávateľom, s vyplneným 
dátumom, podpisom a pečiatkou, ak ju používa a predložená v ponuke ako naskenovaný dokument 
originálu. Návrh záväzných zmluvných podmienok tvorí súčasť tejto výzvy na predloženie ponuky, ako 
Príloha č.5. 

14.1.6 Fotokópiu dokladu o oprávnení podnikať(dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo 
poskytovať službu). Potenciálny dodávateľ musí byť oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné 
práce alebo poskytovať službu v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Potenciálny dodávateľ 
splnenie danej podmienky doloží skenom kópie výpisu z obchodného registra, alebo skenom kópie výpisu 
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zo živnostenského registra, alebo potvrdením o zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov,(sken 
kópie), alebo skenom kópie obdobného dokladu, z ktorého je identifikovateľné, že potenciálny dodávateľ 

má v predmete činností oprávnenie dodávať tovar v zmysle predmetu zákazky a je teda oprávneným 
poskytnúť plnenie predmetu prieskumu trhu; 

14.1.7 Prospektový, alebo katalógový list alebo fotografie tovarov – ktoré predkladá potenciálny 
dodávateľ do prieskumu trhu. Predložené katalógové listy, príp. prospektový materiál – tieto materiály 
nemusia byť preložené do jazyka slovenského, ale vizuálne zobrazenie tovaru na 
predloženom dokumente, či fotografii musí súhlasiť s vizuálnym obrazom potenciálne 
dodávaného tovaru, aj keď by zobrazený produkt bol iného typového zaradenia, lebo presné technické 
parametre tovarov budú definované v technickej špecifikácii, ktorú predkladá uchádzač v ponuke podľa 
Prílohy č.2 ku zmluve - Technická špecifikácia dodávky tovarov. Uvedené dokumenty budú súčasťou 
ponuky, ako naskenovaný dokument originálu. 

14.2 Ponuka potenciálneho dodávateľa, ktorá nebude obsahovať požadované náležitosti ponuky vyžadované 
zadávateľom v tomto prieskume trhu nebude vyhodnocovaná. 

15 Mena a ceny uvádzané v ponuke 

15.1 Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 

predpisov. 

15.2 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v EUR.  

15.3 Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty(ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení: 

15.3.1 navrhovaná zmluvná cena bez DPH, 

15.3.2 výška a sadzba DPH, 

15.3.3 navrhovaná zmluvná cena + výška a sadzba DPH. 

15.4  Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH, 
upozorní. 

16 Vyhotovenie ponuky 

16.1 Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu. Ponuka musí byť 
vyhotovená nezmazateľným atramentom, rukopisom, písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením 
výpočtovej techniky, ktorej obsah je pre fyzickú osobu čitateľný. Akékoľvek vsuvky medzi riadky, vymazania alebo 
prepísania (dodatočné záznamy a opravy) musia byť parafované osobou podpisujúcou ponuku. 

 
ČASŤ V. PREDKLADANIE PONÚK 

17 Spôsob a termín predloženia ponuky 

17.1 Emailom na adresu: eunext@eunext.sk alebo kardos@eunext.sk    

17.2 Každý potenciálny dodávateľ môže predložiť iba jednu ponuku. Ponuka predložená v rozpore s týmto 
ustanovením bude zo zadávania zákazky vylúčená. 

18 Lehota na predkladanie ponúk 

18.1 Ponuky je potrebné elektronicky zaslať na emailovú adresu eunext@eunext.sk alebo kardos@eunext.sk v lehote 
do dňa 23.03.2022 do 13:00 hodiny. 

18.2 Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, uvedenej vo výzve, nebude vyhodnocovaná. Tento 
postup je určený z dôvodu následného vyhodnotenia prieskumu trhu, ktoré prebehne v ten istý deň, ako budú 
ponuky doručené. 

18.3 Čas vyhodnocovania ponúk: dňa 23.03.2022 o 14:00 hodine, na adresa Ing. Roman Kardoš - EUNEXT, Južná 
trieda 93, 040 01 Košice. Hodnotenie ponúk prieskumu trhu je neverejné.  

19 Označenie ponuky 

19.1 Uchádzač uvedie do predmetu emailu: Ponuka- MINIBUS  

20 Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky 

20.1 Potenciálny dodávateľ môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo odvolať do uplynutia lehoty na 
predkladanie ponúk podľa bodu 18.1. 

20.2 Doplnenie alebo zmenu ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky na základe písomnej žiadosti 
potenciálneho dodávateľa, zaslanej prostredníctvom emailu podľa bodu 17.1 zadávateľovi a zaslaním novej 
ponuky v lehote na predkladanie ponúk a na adresu podľa bodu 17.1. 

21 Preskúmanie ponúk 

21.1 Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré: 

21.1.1 obsahujú náležitosti určené v bode 14 Obsah ponuky, 

mailto:eunext@eunext.sk
mailto:kardos@eunext.sk
mailto:eunext@eunext.sk
mailto:kardos@eunext.sk
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21.1.2 zodpovedajú požiadavkám a podmienkam uvedeným vo výzve(týchto podkladoch). 

21.2 Platnou ponukou je ponuka, ktorá neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s uvedenými 

požiadavkami a podmienkami. Ostatné ponuky potenciálnych dodávateľov budú z prieskumu trhu vylúčené. 

21.3 Potenciálny dodávateľ bude upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia. 

Časť VI. VYHODNOTENIE PREDLOŽENÝCH CENOVÝCH PONÚK 

22 Hodnotenie ponúk 

22.1 Ponuky budú vyhodnocované len podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk uvedených v časti  A.1 Kritériá na 
hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia – cena s DPH za celý predmet zákazky. 

22.2 Predložené cenové ponuky, získané v rámci prieskumu trhu zadávateľ zahrnie do vyhodnotenia len za predpokladu, 
že ich obsah zodpovedá špecifikácii predmetu zákazky, ktorá bola predmetom prieskumu trhu, t.j. parametrom 
špecifikácie (požiadaviek) stanovených zadávateľom a obsah ponúk zodpovedá podmienkam definovaným v 
podmienkach zákazky – výzve na predloženie cenových ponúk a jej príloh. 

22.3 Ak bola predložená viac ako jedna ponuka, prijímateľ vyhodnocuje splnenie požiadaviek na predmet zákazky a 
splnenie podmienok účasti (ak je relevantné) po vyhodnotení ponúk na základe kritériá/kritérií na vyhodnotenie 
ponúk, a to iba v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Uvedené pravidlá nevylučujú, 
aby vyhlasovateľ vyhodnotil splnenie požiadaviek na predmet zákazky a splnenie podmienok účasti(ak je 
relevantné)v prípade všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuku. 

ČASŤ VII. UZAVRETIE ZMLUVY 

23 Oznámenie o úspešnosti ponuky 

23.1 Každému uchádzačovi - potenciálnemu dodávateľovi, ktorého ponuka bude vyhodnocovaná, bude bezodkladne 
po vyhodnotení ponúk odoslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk. 

23.2 Úspešnému uchádzačovi zadávateľ oznámi, že jeho ponuku prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho 
ponuku neprijíma, spolu s identifikáciou úspešného uchádzača a informáciou o charakteristikách a výhodách 
prijatej ponuky. 

23.3 Oznámenie bude tlmočené elektronickou formou(emailom). 

24 Uzavretie zmluvy 

24.1 Zmluva k dodávke bude uzatvorená s úspešným uchádzačom. 

24.2 Úspešný uchádzač, bude po vyhodnotení zákazky, vyzvaný na zaslanie požadovaného počtu zmlúv v listinnej 
podobe, tak ako to definujú ustanovenia zmluvy, ktorú bude víťazný uchádzač s vyhlasovateľom obstarania 
uzatvárať.  

24.3 Vyhlasovateľ po obdržaní originálov zmlúv od víťazného uchádzača predloží dokumentáciu z procesu obstarania 
na kontrolu riadiacemu orgánu(RO), respektíve sprostredkovateľskému orgánu (SO). Za týmto účelom, pred 
predložením dokumentácie z obstarávania, zadávateľ písomne požiada RO, resp. SO o vykonanie druhej ex-ante 
kontroly (t.j. kontroly pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom).  

24.4 V prípade odsúhlasenia procesu obstarania zo strany RO, resp. SO, bude podpísaná, teda uzatvorená zmluva s 
úspešným uchádzačom. Uchádzač sa však zaväzuje, akceptovať rozhodnutie kontroly, teda vyhodnotenie procesu 
obstarania kontrolným orgánom, vo všetkých jej atribútoch. To predstavuje súhlas uchádzača s implementáciou 
odporúčaní, ktoré boli definované v správe z kontroly VO kontrolným orgánom, alebo iným, obdobným 
materiálom predstavujúcim výstupy z kontroly realizovanej SO/RO.  Implementácia odporúčaní SO/RO sa bude 
riešiť uzatvorením dodatku, resp. inou úpravou definovanou podľa návrhu SO/RO, ktorou sa dosiahne 
involvovanie odporúčaní SO/RO do VO, teda uchádzač prijme navrhnuté zmeny a doplnky definované kontrolným 
orgánom.  

24.5 Uchádzač v prípade svojej úspešnosti berie na vedomie, že verejný obstarávateľ je v zmysle ZVO a zák. č. 
211/2000 Z. z. o slobode informácií povinný zverejňovať informácie. Uchádzač v prípade svojej úspešnosti musí 
súhlasiť so zverejnením uzavretej zmluvy a relevantných informácií podľa § 117 ZVO. Tento súhlas úspešný 
uchádzač ako poskytovateľ musí udeliť v zmluve bez akýchkoľvek výhrad a bez časového obmedzenia 

24.6 Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov: 

- nebude predložená ani jedna ponuka,  

- ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,  

- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám v tejto Výzve, 

- predložené ponuky budú nevýhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v rozpore s finančnými 
možnosťami verejného obstarávateľa, 

- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo toto verejné obstarávanie vyhlásené. 
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Investičná priorita 4.1 – Zlepšenie úrovne cezhraničnej medzi inštitucionálnej spolupráce a rozširovanie cezhraničnej spolupráce 

A.1  KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA  

1. Kritériá výberu ponuky:  Najnižšia cena za celý predmet zákazky s DPH;   

2. Spôsob vyhodnotenia ponúk podľa kritéria: Celková cena zákazky v EUR s DPH, v prípade, že potenciálny dodávateľ 

nie je platcom DPH, celková cena časti zákazky. 

2.1. Úspešný uchádzač - potenciálny dodávateľ, bude určený podľa hodnoty navrhnutej celkovej ceny predmetu 
zákazky v EUR s DPH, uvedenej v jednotlivých ponukách ako navrhovaná zmluvná cena, v prípade, že 
uchádzač nie je platcom DPH podľa hodnoty navrhnutej ako celková cena predmetu zákazky. To znamená, že 
úspešný bude ten uchádzač, ktorý navrhol za predmet zákazky najnižšiu celkovú cenu. 

2.2. Podľa určených pravidiel sa zoradia ponuky uchádzačov podľa ponúkaných celkových cien za predmet zákazky 
od najnižšej ponúkanej ceny (1 bod) po najvyššiu (n bodov), kde n = počet hodnotených ponúk. 

2.3. Podľa pridelených bodov bude zostavené celkové poradie tak, že na 1. mieste sa umiestni ponuka s najnižším 
počtom pridelených bodov. Ďalšie ponuky sa umiestnia na nasledujúcich miestach podľa narastajúceho počtu 
pridelených bodov. 
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B.1  OPIS PREDMETU ZÁKAZKY    

Obec Rešica na základe podania a schválenia žiadosti o NFP, získala nenávratný finančný príspevok  zo zdrojov EÚ a to, 
v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko, Prioritná os 4. –  Posilnenie cezhraničnej spolupráce 
orgánov verejnej moci a ľudí žijúcich v pohraničnej oblasti, Investičná priorita 4.1 – Zlepšenie úrovne cezhraničnej medzi 
inštitucionálnej spolupráce a rozširovanie cezhraničnej spolupráce s kódom výzvy: SKHU/1902 pre projekt " Reducing 
Risks by Improving Interoperability between  Slovakia and Hungary for Better Preparedness /  Zníženie rizík zlepšením 
interoperability medzi Slovensko a Maďarsko za lepšiu pripravenosť“ s číslom projektu: SKHU/1902/4.1/108, ktorého 
poskytovateľom je Ministerstvo zahraničných vecí a obchodu HU, ako Riadiaci orgán. Obec Rešica je partnerom tohto 
projektu z viacerými beneficientmi.   

Hlavným cieľom projektu je posilniť pripravenosť prijímateľov na katastrofy a možnosti reagovať na riziká zmeny klímy 
zlepšením spolupráce medzi hasičskými zbormi a obcami pozdĺž maďarsko-slovenských hraníc. Hlavnými cieľovými 
skupinami sú dobrovoľné hasičské zbory okresov Borsod-Abaúj-Zemplén, Komárom-Esztergom a Győr-Moson-Sopron v 
Maďarsku, ako aj Košice-okolie, Komárno a Dunajská Streda na slovenskej strane. Hlavnou líniou projektu je dosiahnuť, 
aby sa zainteresované strany navzájom podelili o svoje skúsenosti na spoločných stretnutiach, predstavili a vylepšili svoje 
prevádzkové postupy, posilnili vedomosti, skúsenosti a kapacity. Na základe identifikovaných potrieb bude projekt 
poskytovať konzistentné školenie a prispeje k zvyšovaniu výkonnostných kapacít. Zvyšovanie kapacít je potrebné na 
zabezpečenie dostatočných prostriedkov počas cvičení a podujatí.  

Na základe uvedeného vyhlasovateľ – verejný obstarávateľ obstaráva cez výzvu na dodávku tovarov  Minibus – 
úžitkové vozidlo za účelom prepravy osôb, spolu s príslušenstvom pre možnosti realizácie školení priamo v teréne, 
ako časti naplnenia úloh a potrieb pre implementáciu projektu. Úžitkové vozidlo bude vybavené komunikačnými 
nástrojmi na podporu školenia na mieste a na poskytovanie mobilných kontrolných bodov pre zásahy. Obstarávateľ takto 
pokrýva obstaranie položiek definovaných v projektovej žiadosti a Zmluve o NFP:  

6.2.1 Minibus 1 kus  

6.2.2 Inverter  1 kus 

6.2.3 TV min 120 cm 1 kus 

K realizačnému plánu, teda k naplneniu obsahu predmetného projektu, má prispieť aj obstaranie - nákup úžitkového 
vozidla s príslušenstvom pre podporu školení v teréne a presná špecifikácia je nasledovná.  

ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY  

Názov zariadenia 
 

Minimálne požadované parametre 

 
 

6.2.1 Minibus 
úžitkové vozidlo  
za účelom prepravy 

osôb 

Úžitkové vozidlo za 
účelom prepravy osôb 
s príslušenstvom pre 
realizáciu edukácie 

v teréne   
 

Zdvihový objem minimálne 1900 cm3 

Palivo nafta 

Prevodovka manuálna 

Výkon motora minimálne 110 kW 

Euro norma minimálne EURO6  

Emisia CO2 maximálne 210 (g/km) 

Kombinovaná spotreba maximálne 8 litrov  

Maximálna vonkajšia dĺžka vozidla 5.400mm 

Minimálny oficiálny počet miest na sedenie spolu s vodičom  9 

Minimálna požadovaná 
výbava vozidla 

ABS - protilbokovací systém, ktorý kontroluje v automobile činnosť 
brzdnej sústavy 

EBD - elektronické rozdeľovanie brzdnej sily 

Systém sledovania tlaku v pneumatikách 

ESC - systém elektronickej stabilizačnej kontroly 

Airbag vodiča a spolujazdca  

Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním  

Elektronické ovládanie predných okien  

Elektronické ovládanie spätných zrkadiel  

Elektronické vyhrievanie spätných zrkadiel 

Gumové koberčeky vo vozidle pre všetky rady sedadiel  

Manuálna klimatizácia vpredu aj vzadu s oddeleným ovládaním  

Zosilnené kúrenie pre prednú časť vozidla  

Kúrenie pre zadnú časť vozidla s oddeleným ovládaním  

Lakťové opierky na zadných sedadlách  

Zadné parkovacie senzory  

Hmlové svetlomety  

Dažďový senzor  

Svetelný senzor  
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Ťažné zariadenie  

Bočné posuvné dvere na strane spolujazdca  pre možnosti 
nástup/výstup ostatných členov posádky 

Tempomat 

Garančná a servisná starostlivosť po dobu minimálne 4 rokov alebo 
minimálne 150.000 km podľa programu údržby výrobcu 

Sada zimných pneumatík  

Zákonom stanovená 
povinná základná  výbava 

vozidla minimálne 
v rozsahu  

Lekárnička  

Ťažné lano  

Výstražný trojuholník 

Výstražná vesta  

6.2.2 Inverter 

Konvertovanie  12V na 220 V 

Možnosť pripojenia minimálne dvoch spotrebičov naraz  
(napr. notebooku a TV) 

6.2.3 Televízor   

Uhlopriečka minimálne 120 cm  

Minimálne 2x USB port 

Minimálne HDMI 2x port 

LAN / Ethernet port 

Rozlíšenie minimálne  4K  

Diaľkové ovládanie zariadenia 

 

Ponuka ceny bude zahŕňať tiež obstarávacie náklady podľa § 25 ods. (6) písm. a) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 
v znení neskorších predpisov, kde sa obstarávacou cenou rozumie cena, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace 
s jeho obstaraním, pri cenotvorbe bude zo strany uchádzača(potenciálneho dodávateľa) potrebné počítať 
s nasledovnými ukazovateľmi: 

a) Doprava – dopravu obstaraného tovaru k odberateľovi zabezpečí dodávateľ; 

b) Zaškolenie obsluhy - zabezpečí  uchádzač(dodávateľ)  – dodávateľ vyškolí vybraných zamestnancov 
vyhlasovateľa – správne štartovanie, používanie, funkcionality úžitkového vozidla spolu s príslušenstvom, 
oboznámenie s manipuláciou, rozoznávanie systémových hlásení a chybových hlásení až po správne vypínanie 
a odstávku vozidla s dodávaným príslušenstvom. 

 

B.2  SPÔSOB URČENIA CENY      

1. Cena zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.  

2. Cena uvedená v ponuke musí byť vyjadrená v EUR, musí byť konečná, vrátane všetkých nákladov spojených 
s poskytovaním zákazky a jej požadovanej dodávky. 

3. Uchádzač ponúknutú cenu za zákazku uvedie aj v návrhu zmluvy spolu s prílohami, ktorá musí byť v 1(slovom: 
jednom vyhotovení) origináli, podpísaná uchádzačom, s vyplneným dátumom, podpisom, po prípade pečiatkou, ak 
ju uchádzač používa, súčasťou predloženej ponuky, ako sken originálu.   

4. Ponúknuté ceny položiek zákazky budú zosumarizované v celkovej cene za celú zákazku, ktorá je záväzná pri 
uzavieraní a podpise zmluvy s úspešným  uchádzačom.  

  

B.3  OBCHODNÉ PODMIENKY ZÁKAZKY 

1. Verejný obstarávateľ svoje obchodné podmienky realizácie predmetu obstarávania uviedol do návrhu zmluvy.  

2. Verejný obstarávateľ bude pri podpise zmluvy od úspešného uchádzača požadovať záväzne dodržať uvedené 
zmluvné podmienky, ktoré nie je možné meniť. 

3. Zadávateľ zákazky si vyhradzuje právo neprijať takú ponuku z predložených ponúk, v ktorej sa zmluvné podmienky 
menili oproti návrhu záväzných podmienok zmluvy predloženej zadávateľom zákazky.  

4. Uchádzač predloží vo svojej ponuke doplnený návrh zmluvy podľa priloženého vzoru k tejto výzve. Nedeliteľnou 
súčasťou zmluvy budú prílohy zmluvy a to Príloha č.1 ku zmluve  - Podrobný rozpočet;  Príloha č.2 ku zmluve – 
Technická špecifikácia dodávky tovaru a Príloha č.3 ku zmluve  - Zoznam subdodávateľov, viď prílohy k návrhu 
zmluvy. 
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VZOR 
Titulná strana ponuky 

 

PRÍLOHA č. 1 
 

Verejný obstarávateľ   
Osoba podľa § 7 ods.1)  
písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. 

Obec Rešica  
Obecný úrad Rešica 112 
044 73 Buzica  

 
PONUKA 

predložená podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní 
a znení Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania  

na 

PREDMET ZÁKAZKY: 

Minibus na prepravu osôb pre možnosti realizácie školení priamo v teréne 

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA 

Obchodné meno: Mirabel, s.r.o. 

Adresa: Nedožerská 25, 040 01 Košice 

Zastúpený1:  Ing. František Neopakovateľný, konateľ spoločnosti 

Bankové spojenie:  CTU Banka, a.s. 

Číslo účtu:  SKXX 0X00 0000 0000 XXXX XXXX 

IČO:  33366677 

DIČ: 2020678021 

IČ DPH:  nie sme platcami DPH 

Tel.: +421 /988/ 777 444 

Email: j.dopytovy@mirabel.sk 

Osoba oprávnená – kontaktná osoba:  
Ing. Ján Dopytový, (obchodný zástupca pre západné Slovensko) 

+421 /933/ 333 666 
j.dopytovy@mirabel.sk  
(meno, priezvisko, titul, funkcia, kontakt telefonický a e-mail) 

 
Miesto a dátum vypracovania: V Košiciach, dňa 22.03.2022 

   

 
 

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

Podpis štatutára/ov1 

 
1 V zmysle ustanovení príslušného registra - Obchodný register, Živnostenský register, Register Ministerstva vnútra a pod. podľa 

právnej formy subjektu 

mailto:j.dopytovy@mirabel.sk
mailto:j.dopytovy@mirabel.sk
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VZOR 

Príloha č. 2 
 

Verejný obstarávateľ   
Osoba podľa § 7 ods.1)  
písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. 

Obec Rešica  

Obecný úrad Rešica 112 
044 73 Buzica  

„KONFLIKT ZÁUJMOV“  

PREDMET ZÁKAZKY: 

Minibus na prepravu osôb pre možnosti realizácie školení priamo v teréne 

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA 

Obchodné meno: Mirabel, s.r.o. 

Adresa: Nedožerská 25, 040 01 Košice 

Štatutárny zástupca: Ing. František Neopakovateľný, konateľ spoločnosti 

IČO/ DIČ/ IČ DPH 33366677 / 2020678021 / nie sme platcami DPH 

 
ako uchádzač, vo vyššie uvedenej zákazke, ktorý predložil ponuku v rámci postupu zadávania zákazky (ďalej 

len „súťaž“) vyhláseného na obstaranie vyššie uvedeného predmetu zákazky (ďalej len „zákazka“) výzvou na 
predkladanie ponúk, 

týmto čestne vyhlasujem, 

 že v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky:  

• som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by 
mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení („zainteresovaná osoba“), 

akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia v súťaži; 

• som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo alebo 

nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so zadaním 

tejto zákazky; 

• že ceny, ako aj iné podmienky predkladanej ponuky, boli uchádzačom ponuky určené nezávisle od iných 

konkurentov bez akejkoľvek dohody, konzultácie, komunikácie s týmito konkurentmi, ktorá by sa týkala 

(i) cien, (ii) zámeru predložiť ponuku, (iii) metód alebo faktorov určených na výpočet cien alebo (iv) 
predloženia cenovej ponuky, ktorá by nespĺňala podmienky súťažných podkladov na dané verejné 

obstarávanie;  

• budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za 
konflikt záujmov alebo, ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu 

verejného obstarávania; 

• poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné, pravdivé a úplné 

informácie.  

ďalej vyhlasujem,  

• že som si prečítal a porozumel som obsahu tohto vyhlásenia,  som si vedomý právnych následkov 
potvrdenia nepravdivých informácií v tomto vyhlásení.  

 

Miesto a dátum vypracovania: V Košiciach, dňa 22.03.2022 

 

 
 

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

Podpis štatutára/ov 
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VZOR 
Príloha č. 3 

Verejný obstarávateľ   
Osoba podľa § 7 ods.1)  
písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. 

Obec Rešica  

Obecný úrad Rešica 112 
044 73 Buzica  

 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE K SÚŤAŽI  

predložené  pre 

PREDMET ZÁKAZKY: 

Minibus na prepravu osôb pre možnosti realizácie školení priamo v teréne 

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA 

Obchodné meno: Mirabel, s.r.o. 

Adresa: Nedožerská 25, 040 01 Košice 

Štatutárny zástupca: Ing. František Neopakovateľný, konateľ spoločnosti 

IČO/ DIČ/ IČ DPH 33366677 / 2020678021 / nie sme platcami DPH 

Ako uchádzač vo vyššie uvedenej zákazke 

týmto čestne vyhlasujem, že: 

• ako uchádzač v uvedenej súťaži, som dôkladne oboznámený s celým obsahom výzvy na predkladanie 

ponúk; 

• ako uchádzač v uvedenej súťaži, súhlasím s podmienkami určenými verejným obstarávateľom a nemám 

k nim výhrady;  

• všetky informácie a údaje predložené v ponuke, ako aj tomto čestnom vyhlásení sú pravdivé, 

neskreslené a úplné; 

• nie som vedený v tzv. blackliste elektronického trhoviska; 

• voči uchádzačovi nie je začaté konkurzné alebo vyrovnávacie konanie, nie je v konkurze ani v likvidácii;  

• uchádzač nemá v Slovenskej republike alebo v krajine svojho sídla evidované daňové nedoplatky, ktoré 

sa vymáhajú výkonom rozhodnutia; 

• uchádzač nemá v Slovenskej republike alebo v krajine svojho sídla evidované nedoplatky poistného na 

zdravotné poistenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia;   

• uchádzač nemá v Slovenskej republike alebo v krajine svojho sídla evidované nedoplatky poistného na 

nemocenské poistenie, dôchodkové zabezpečenie a príspevok na poistenie v nezamestnanosti ktoré sa 

vymáhajú výkonom rozhodnutia; 

• ako uchádzač nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím 

v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 

 

Miesto a dátum vypracovania: V Košiciach, dňa 22.03.2022 

 

 

  

                                        

_____________________________________ 

Podpis štatutára/ov 
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VZOR 
 

Príloha č. 4      
  

  

 

      

  

 Verejný obstarávateľ   Obec Rešica   
 

Identifikátor výzvy: SKHU/1902  

 Osoba podľa § 7 ods.1) písm.b) Obecný úrad Rešica 112  Registračné číslo:   SKHU/1902/4.1/108 

 zákona č. 343/2015 Z.z. 044 73 Buzica   Akronym projektu:  RISKHUB 

 
  

    
  

 Identifikačné údaje uchádzača Návrh na plnenie kritérií 
 Obchodné meno: Mirabel, s.r.o. Predmet zákazky: 
 Adresa: Nedožerská 25, 040 01 Košice Minibus na prepravu osôb pre možnosti realizácie školení priamo v teréne 
 IČO: 33366677      

 
 

 IČ DPH / DIČ: 2020678021 / nie sme platcami DPH       
 

 

       
  

Časť  Názov zákazky  MJ 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotiek 
Cena bez DPH DPH 

Cena spolu 
kritérium     

  Minibus na prepravu osôb pre možnosti realizácie školení priamo v teréne 

6.2.1. Minibus  ks 34 000,00 1 34 000,00 6 800,00 40 800,00 

6.2.2. Inverter ks 250,00 1 250,00 50,00 300,00 

6.2.3. TV ks 378,00 1 378,00 75,60 453,60 

SPOLU za Minibus na prepravu osôb pre možnosti realizácie školení priamo v teréne 34 628,00 6 925,60 41 553,60 

         

V Košiciach, dňa 22.02.2022 
 

   

   

_______________________________________________ 

Ing. František Neopakovateľný;   Podpis štatutára/ov; pečiatka  
      

 **takto označené bunky vyplniť zo strany uchádzača 



15 zo 16 

 

 
Číslo výzvy: SKHU/1902 

Akronym projektu: RISKHUB 

Číslo projektu: SKHU/1902/4.1/108 

 

Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko 
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Investičná priorita 4.1 – Zlepšenie úrovne cezhraničnej medzi inštitucionálnej spolupráce a rozširovanie cezhraničnej spolupráce 

Tento list slúži, ako príklad pre vyplnenie uchádzačom Prílohy č.1 ku zmluve – Podrobný rozpočet. Príloha je zasielaná samostatne vo formáte Excel, pre zjednodušenie vyplnenia a 
automatického spočítavania, ako jednotlivých položiek, tak aj celkovej hodnoty za predmet zákazky . 

 
Podrobný rozpočet musí obsahovať nasledovné údaje: 

 Obchodné meno výrobcu celku, resp. príslušenstva (neplatí v prípade poskytovania služieb),  

 Typové označenie celku, resp. príslušenstva (ak takéto označenie existuje; ak takéto typové označenie nemá, stačí v  ponuke uviesť jeho názov). 
 
 

Príloha č.1 - Podrobný rozpočet ku Kúpnej zmluve 
 
 
 

    Registračné číslo:   SKHU/1902/4.1/108 

         Akronym projektu:  RISKHUB 

                        VZOR  
      

         
 

 

Časť  Názov  
Obchodné meno výrobcu/ 

príp. tovaru 
Typové označenie MJ 

Jednotková 
cena 

Počet 
jednotiek 

Cena bez DPH DPH 
Cena spolu 
kritérium     

  Minibus na prepravu osôb pre možnosti realizácie školení priamo v teréne 

6.2.1. Minibus  Volvoec    eMeLKo XXL ks 34 000,00 1 34 000,00 6 800,00 40 800,00 

6.2.2. Inverter  INVER  12/24/2302 ks 250,00 1 250,00 50,00 300,00 

6.2.3. TV  Sonika  PLC450 ks 378,00 1 378,00 75,60 453,60 

SPOLU za Minibus na prepravu osôb pre možnosti realizácie školení priamo v teréne 34 628,00 6 925,60 41 553,60 

           

Cena zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase. 

           

V Košiciach , dňa 22.03.2022  V Košiciach, dňa ................................................... 

           

           

_______________________________________________  _______________________________________________ 

Predávajúci:  Mirabel, s.r.o.  
Kupujúci: Obec Rešica 

Zastúpený: Ing. František Neopakovateľný  
Zastúpený: Ing. František Bodná; starosta obce 



 
Číslo výzvy: SKHU/1902 

Akronym projektu: RISKHUB 
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Príloha č. 2 ku zmluve   

Špecifikácia technických parametrov -  splnenie jednotlivých požadovaných technických parametrov na predmet 

zákazky budú vyhodnotené pomocou prílohy, ktorú uvádzame, ako príklad pre uchádzačov, ktorí budú realizovať návrh 

podľa minimálnych technických špecifikácií požadovaných vyhlasovateľom. Požadovaná špecifikácia je uvedená v časti 

B1. Opis predmetu zákazky.  Uchádzač môže využiť tento príklad alebo iným obdobným spôsobom preukáže minimálnu 

technickú špecifikáciu stanovenú vyhlasovateľom, z ktorého bude možné identifikovať dodržanie vyhlasovateľom 

požadovaných špecifikovaných parametrov u prezentovaného predmetu zákazky. Cenové ponuky získané v rámci 

prieskumu trhu môže vyhlasovateľ/zadávateľ zahrnúť do vyhodnotenia len za predpokladu, že ich obsah zodpovedá 

technickým podmienkam definovaným vo výzve na predloženie cenových ponúk. 

Pre tento účel vyhlasovateľ stanovuje povinnosť pre uchádzača v prieskume trhu prostredníctvom prehľadného 

dokumentu Prílohy č. 2 ku zmluve - podpísaného zástupcom uchádzača, v prieskume trhu, vyjadriť sa k spôsobu 

naplnenia osobitne ku všetkým jednotlivým stanoveným parametrom zadaných vyhlasovateľom pre účely prieskumu 

trhu.  

 

Prílohu č. 2 ku zmluve prikladáme k výzve samostatne, kde sú uvedené taxatívne tabuľky pre vyplnenie podľa vo výzve 

uvedených špecifikácií. Uvedený príklad nie je presnou kópiou špecifikácie definovanej vyhlasovateľom. 

 

NEZÁVÄZNÝ PRÍKLAD:    VZOR 

PREDMET ZÁKAZKY: 

Minibus na prepravu osôb pre možnosti realizácie školení priamo v teréne 

Názov  Minimálne požadované parametre Doplní uchádzač 

 
6.2.1 Minibus 

úžitkové vozidlo  
za účelom prepravy osôb 

Zdvihový objem minimálne 1900 cm3 2120 

Palivo nafta Áno  

Prevodovka manuálna Áno  

Výkon motora minimálne 110 kW 117 kW 

Euro norma minimálne EURO6  EURO 6 

Emisia CO2 maximálne 200 (g/km) 157 g/km 

Minimálny oficiálny počet miest na sedenie spolu s vodičom  
9 9 

 

 

Ako predávajúci/dodávateľ svojim podpisom vyjadrujem spôsobilosť naplnenia osobitne ku všetkým jednotlivým stanoveným 

parametrom zadaných kupujúcim pre účely plnenia zmluvy podľa podmienok  prieskumu trhu(zákazky s nízkou hodnotou 

podľa §117 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní), na základe ktorých sa uzatvára táto kúpna zmluva.  

 
V Košiciach , dňa 22.03.2022     V Košiciach, dňa .................................... 
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