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Mesto Stará Turá 
Mestský úrad Stará Turá, Ul. SNP 1/2, 916 01 Stará Turá 

 

 

                                         Výzva  na predkladanie ponúk  
( zadávanie  zákazky s nízkou hodnotou podľa §-u 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov v znení neskorších predpisov ) 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa :  

Názov:     Mesto Stará  Turá 

Adresa:    Mestský úrad, Ul. SNP 1/2, 916 01 Stará Turá 

Štatutárny zástupca:   Ing. Anna Halinárová, primátorka mesta 

IČO:     00312002 

DIČ:     2020381990 

Číslo účtu:    SK50 0900 0000 0050 6414 2123  

Kontaktná osoba:   Ing. Lívia Galovičová 

Telefón:    0915 984 309 

Elektronická pošta:   majetok@staratura.sk 

Internetová adresa:   www.staratura.sk 

  

Verejný obstarávateľ bude prijímateľom  dotácie  z Environmentálneho  fondu  na nákup 

elektromobilu 

Názov projektu: Elektromobil pre Starú Turú 

 

2. Druh zákazky : Zákazka na kúpu tovaru ( elektromobil ). Ide o zákazku obstarávanú postupom 

zadávania  zákazky podľa § 117 Zákona o verejnom obstarávaní.  

 

3. Názov zákazky : Elektromobil pre Starú Turú 

 

4. Opis predmetu zákazky : Verejný obstarávateľ vyhlasuje zákazku, predmetom ktorej je 

dodávka nového osobného elektromobilu. Predmetom zadávania zákazky je dodanie 1 ks osobného 

elektromobilu na prepravu 5 osôb s požadovanou výbavou a príslušenstvom pre potreby Mestského 

úradu Stará Turá (podľa Prílohy č. 1 Špecifikácia predmetu zákazky). Súčasťou predmetu zákazky 

sú - doprava na miesto plnenia, zaškolenia obsluhy. Vozidlo pripravené do evidencie vozidiel.  
 
5. Miesto dodania  predmetu  zákazky : Mesto Stará Turá. 

 

6. Predpokladaná hodnota :  31 635 EUR s DPH. 

 

7. Typ zmluvy : Kúpna zmluva. 

 

8. Termín dodávky predmetu zákazky : Dodanie do 15.12.2018 

 

8. Spoločný slovník  obstarávania ( CPV) : 34100000-8 Motorové vozidlá,  

34110000-1 Osobné automobily 
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9. Možnosť predloženia variantného riešenia : Verejný obstarávateľ umožňuje predložiť aj inú 

variantu, ktorá bude mať rovnaké, alebo vyššie parametre. 

 

10. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, 

v ktorých sa uvádzajú :  Predmet zákazky bude financovaný z dotácie z Enviromentálneho fondu 

vo výške 30 000 EUR a z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ 

poskytne preddavok vo výške rozdielu celkovej kúpnej ceny elektromobilu a výšky dotácie. Lehota 

splatnosti faktúry vystavenej dodávateľom elektromobilu je 30 dní  odo dňa jej doručenia 

objednávateľovi. Vzhľadom k tomu, že predmet zmluvy je financovaný z prostriedkov 

Enviromentálneho fondu, dlhšia lehota splatnosti faktúry môže byť dojednaná medzi zmluvnými 

stranami v súlade s § 340B ods. 1 zák. č. 513/1991 Zb. v platnom znení.  

 

11. Podmienky účasti záujemcov a obsah ponuky :  

Uchádzač predloží v ponuke doklad o tom, že je oprávnený predávať tovar vo vzťahu k predmetu 

zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku a čestné vyhlásenie o tom, že spĺňa ostatné 

podmienky účasti podľa § 26 zákona o verejnom obstarávaní (Príloha č. 2). 

 

12. Predloženie ponuky : Uchádzač cenovú ponuku v zmysle priloženej špecifikácie potvrdenú 

podpisom štatutára, resp. zodpovednej osoby a pečiatkou a kópiu dokladu o oprávnení dodať tovar 

a poskytovať služby doručí na adresu verejného obstarávateľa.   

 

Cenovú ponuku v písomnej tlačenej forme predloží uchádzač v zalepenej obálke na adresu podľa 

bodu 13. B) tejto výzvy s uvedeným obchodného mena a sídla uchádzača a s označením : „ Súťaž 

– neotvárať“ a heslom „Elektromobil pre Starú Turú“.  

 

13. Lehota a miesto na predkladanie ponúk :  

Do 24.09.2018 do 10,00 hod. 

Cenová ponuka doručená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude akceptovaná. 

Adresa na predloženie cenovej ponuky : 

Mesto Stará Turá, Mestský úrad ,ul. SNP 1/2, 916 01 Stará Turá 

 

13. Kritériá na vyhodnotenie ponúk :  

Verejný obstarávateľ zvolil  pre vyhodnotenie predložených ponúk  ako kritérium celkovú najnižšiu 

cenu ( vrátane DPH). Úspešný uchádzač bude vyzvaný na predloženie návrhu Kúpnej zmluvy.  

 

 

V Starej Turej, dňa 5.9.2018 

 

 

Príloha č. 1 : Špecifikácia predmetu zákazky 

Príloha č. 2 : Čestné vyhlásenie uchádzača o pravdivosti údajov 

 

 

 

 

                                                                                               Ing. Anna Halinárová 

                                                                                                  primátorka mesta 


