
MESTO  SENEC 
 

 

 

 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY 

 

Zákazka s nízkou hodnotou  
 

 

na dodanie tovarov - poskytnutie služieb s názvom: 

„Dodanie osobného automobilu formou lízingu“ 

 

1.  Identifikácia verejného obstarávateľa: 

    Názov: Mesto Senec 

    Sídlo: Mierové námestie č. 8, 903 01 Senec 

     IČO: 00 305 065  

     DIČ: 2020662237  

     Telefón: 0910259567 

     Kontaktná osoba: PhDr. Ladislav Heringeš 

     e-mail: heringesl@gmail.com   

 

2.  Typ zmluvy: Lízingová zmluva podľa § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov 
 

3.  Miesto dodania predmetu zákazky: 

Mestská polícia Senec, Kalinčiakova 19, 903 01 Senec 

 

4.  Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: 

Predmetom zákazky je nákup nového osobného automobilu formou lízingu. Vozidlo je v celom 

rozsahu opísané tak, aby bolo presne a zrozumiteľne špecifikované.  

Uchádzač môže predložiť ponuku na ekvivalenty v rovnakej alebo vyššej kvalite.  

 

Minimálne požadované parametre – automobil:  
Fabia combi Style 1.2 TSI 81kW 6MP, 110 k/ 81 KW, 6-stupňová prevodovka 

 

Farba vozidla:     biela  

Farba interiéru:     Čierna/Šedá 

Farba palubnej dosky:    Čierna  

Farba koberca:     Čierna 

Osobitná výbava: 

5MQ Dekoračné obloženie Basket Matt  

WSC Disky ROCK z ľahkej zliatiny 7J x 16                                          

(215/45 R16), Parkovacie senzory vzadu, 

EA1 Predĺžená záruka na 4 roky, do 60 000 km   

 

 

 

 



Bezpečnosť, funkčnosť, komfort 

Airbag vodiča a spolujazdca, spolujazdca s deaktiváciou 

Bočné a zadné okna tónované 

Bočné airbagy vpredu a hlavové airbagy 

Držiak na okuliare 

Elektrické ovládanie okien vpredu a vzadu 

ESC vrátane ABS, EBV, MSR, ASR, EDS, HBA, DSR, ESBS, TSA, RBS, XDS+, multikolíznej 

brzdy a funkcie prefill 

Projektorové svetlomety s LED denným svietením 

USB s Apple konektivitou 

Hlavové opierky vzadu - 3 kusy 

Elektronický imobilizér 

Klimatizácia  – automatická klimatizácia 

Tempomat 

Zadné parkovacie senzory 

Intervalový spínač stieračov so svetelným/dažďovým senzorom 

Komfortné telefonovanie s Bluetooth 

Kontrola tlaku v pneumatikách 

Kotúčové brzdy vzadu 

Lakťová opierka vpredu 

Make-up zrkadlo vľavo 

Make-up zrkadlo vpravo 

Mechanické výškovo nastaviteľné predné sedadlá 

Predné hmlové svetlomety 

Odkladacia schránka v batožinovom priestore 

Ovládač na volante pre rádio a telefón 

Poťah sedadiel - látka 

Predĺžený servisný interval 

Rádio  

S diaľkovou reguláciou polohy svetlometov 

S odkladacími kapsami vzadu (na dverách alebo boku) 

S optickou a akustickou kontrolou zapnutia bezpečnostného pásu 

S osvetlením batožinového priestoru 

So stredovou konzolou 

Rezerva na oceľovom disku 

Soundpaket - Surround (6 reproduktorov: 4 vpredu a 2 vzadu) 

Štart/Stop systém s rekuperáciou 

Stierač zadného okna s ostrekovačom a cyklovačom 

Strešná anténa + anténa v okne 

Čierny strešný nosič 

Trojbodový bezpečnostný pás vzadu v strede 

Vnútorné spätné zrkadlo s automatickým stmievaním 

Elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá 

Vrstvené čelné sklo tónované 

Vyhrievanie predných sedadiel s oddeliteľnou reguláciou 

Uzatvárateľná odkladacia schránka s osvetlením 

Veko palivovej nádrže so škrabkou na ľad 

Výškovo nastaviteľné opierky hlavy predných sedadiel 

Zadné sedadlo a operadlo delené a sklopné 60:40 

Zakrytie batožinového priestoru - rolo 

Zásuvky pod prednými sedadlami 

EASY START - bezkľúčové štartovanie 

Svetelný senzor - automatické zapínanie svetiel (Tunnell Light + Comming/Leaving Home) 

Maxi DOT 

12 V zásuvka v batožinovom priestore 



2x sklopný kľúč s diaľkovým ovládaním 

Trojbodový bezpečnostný samonavíjací pás vzadu 

 

Interiér 

Trojramenný multifunkčný kožený volant, krytka Piano čierna/Dark Brushed 

Hlavica radiacej páky z kože 

Madlo ručnej brzdy z kože 

Stropné madlá sklopné 

Vkladané koberce vpredu a vzadu 

Vnútorné svetlo 

Zakrytie radiacej páky z koženky 

Chromový paket 

 

Exteriér 

Vonkajšie spätné zrkadla a ďalší diely vo farbe vozidla 

Vonkajšie spätné zrkadlo vľavo, konvexné 

Vonkajšie spätné zrkadlo vpravo, konvexné 

 

TECHNICKÉ DÁTA  

Vonkajšie rozmery 

Dĺžka      min. 4.257 mm 

Šírka      min. 1.732 mm 

Výška      min. 1.467 mm 

Rázvor      min. 2.470 mm 

Rozchod vpredu / vzadu    min. 1.457 / 1.451 mm 

Vonkajší priemer zatáčania obrysový  min. 10,4 

Objem batožinového priestoru   min. / max.530 l / 1.395 l 

Vnútorné rozmery – šírka priestoru vpredu/vzadu min. 1401/1386 mm 

 

Motor 

Palivo      benzín 

Počet valcov; usporiadanie    4; radové 

Objem motora     min.1.197 cm³ 

Max. výkon     81,00 kW 

Max. točivý moment    175 Nm / 1400 - 4000 1/min Nm / 1/min 

Kompresný pomer     10,5 - 0,5 

Emisná norma     Euro 6 

 

Hmotnosti 

Pohotovostná hmotnosť s vodičom   min. 1.153 kg 

Celková hmotnosť     min. 1.608 kg 

Užitočná hmotnosť s vodičom   min. 530 kg 

Brzdený príves pri stúpaní 12%   min. 1.100 kg 

Nebrzdený príves     min. 570 kg 

Zaťaženie strechy     min. 75 kg 

 

Prevádzkové vlastnosti 

Maximálna rýchlosť    min. 199 km/h 

Zrýchlenie 0-100 km/h    min. 9,6 s 

Objem palivovej nádrže    min. 45 l 

Spotreba – mesto     max. 6,1 l/100km 

Spotreba - mimo mesto    max. 4,1 l/100km 

Spotreba – kombinovaná    max. 4,8 l/100km 

 

 



 

 

Požiadavky na lízing:  
Doba na poskytnutie lízingu je 36 mesiacov od platnosti a účinnosti lízingovej zmluvy. 

Platobné obdobie -mesačne. 

Lízingová splátka mesačná. 

Akontácia 45 % 

 

Poistenie: 

- havarijné poistenie 

- povinné zmluvné poistenie 

- poistenie finančnej straty 

- poistenie čelného skla 

- poistenie pneumatík 

- poistenie náhradného vozidla 

- úrazové poistenie vodiča pre prípad smrti 

 

5.  Spoločný slovník obstarávania (CPV):  

      Hlavný kód:  

      34110000-1 Osobné automobily  

      66114000-2 Finančný lízing  
 

  

6.   Možnosť rozdelenia zákazky: 

    Cenovú ponuku nemožno rozdeliť. 

 

7.  Variantné riešenie: 

    Variantné riešenie sa nepripúšťa. 

  

8.  Predpokladaná hodnota zákazky: 

14335,- € bez DPH 

 

9.  Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: 

    Do 15 týždňov od účinnosti zmluvy. 

 

10.  Jazyk: 

      Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Predmet zákazky bude zrealizovaný tiež 

v slovenskom jazyku. 

 

11. Termín, miesto predloženia a lehota viazanosti cenových ponúk: 
 Ponuky treba predložiť najneskôr dňa 31.05.2016 do 12,00 hod poštou alebo osobne na adresu sídla  

uvedenú v bode 1 tejto výzvy. 

Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:  

- adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1.,  

- adresu uchádzača, (Uvedie sa názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta    

podnikania uchádzača.) 

-  označenie heslom:  

„SÚŤAŽ -AUTO-NEOTVÁRAŤ“  
 

Uchádzač je svojou ponukou viazaný do  30.9.2016. 

 

 

 

 

 



12.  Cena  

Cenová ponuka bude obsahovať cenu v eurách bez DPH, cenu v eurách vrátane DPH 

a informáciu, či je uchádzač platiteľom DPH. 

Cena zahŕňa okrem predmetu zákazky v opise aj náklady spojené s financovaním 

prostredníctvom leasingu, ukončenie leasingu a administratívneho poplatku po dobu 36 mesiacov. 

Konečná cena (akontácia + 36 mesačných splátok) musí zahŕňať aj havarijné poistenie, 

povinné zmluvné poistenie, poistenie finančnej straty, poistenie čelného skla, poistenie pneumatík, 

poistenie náhradného vozidla, úrazové poistenie vodiča pre prípad smrti. 

 

13.  Návrh zmluvy 

Do cenovej ponuky uchádzači nepredkladajú návrh zmluvy. Návrh zmluvy bude verejný 

obstarávateľ požadovať len od úspešného uchádzača. 

 

14.  Podmienky financovania: 

Predmet zákazky sa bude financovať z vlastných zdrojov. Verejný obstarávateľ neposkytuje na plnenie 

predmetu zmluvy preddavok. Úhrada bude realizovaná bezhotovostným stykom formou lízingu po 

dobu trvania 36 mesiacov. Verejný obstarávateľ požaduje akontáciu (vstupnú splátku vo výške 45%) a 

splácanie formou fixných mesačných splátok. 

 

15.   Požadované doklady: 

a) Uchádzač musí predložiť doklad o oprávnení dodávať tovar (Výpis z Obchodného registra SR, Výpis 

zo Živnostenského registra SR a pod.). Uchádzač môže predložiť aj neoverenú kópiu dokladu. 

Originál alebo úradne overená kópia bude požadovaná iba od úspešného uchádzača. 

b) Uchádzač vo svojej ponuke presne opíše osobný automobil, ktorý ponúka. Táto požiadavky slúži 

na vyhodnotenie minimálnych požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky, ktoré 

požaduje. Uchádzač môže v ponuke predložiť aj napr. fotografie a prospekty ponúkaného 

automobilu.  

 

16.  Kritériá na hodnotenie ponúk 

      Najnižšia cena celkom v EUR vrátane DPH. 

 

     

 V Senci,  dňa 16.5.2016 

  

 

                                                                           Ing. Karol  K v á l 

               primátor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MESTO SENEC 
 

 

 

Fridrich BORS OPRAVA AUTOMOBILOV 

Vojtechovce 621 

930 38 NOVÝ ŽIVOT 

 

 

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje  

Vec 

Výzva na predloženie cenovej ponuky – zaslanie 

Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na dodanie 
tovaru a služby s názvom „Dodanie osobného automobilu formou lízingu“. 

V prílohe Vám zasielame výzvu na predloženie cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu 
podľa zákona č. 343/2016 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Na výber zmluvného partnera je použitý postup v zadávania zákazky s nízkou hodnotou. 

Veríme, že sa procesu verejného obstarávania zúčastníte a predložíte cenovú ponuku na 
požadovaný predmet zákazky v súlade s výzvou. 

S pozdravom 

Ing. Karol  K v á l 

     primátor 

 

Príloha 
Výzva na predloženie cenovej ponuky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MESTO SENEC 
 

 

 

Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. 

Dolnozemská 7 

851 04 Bratislava 

 

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje  

Vec 

Výzva na predloženie cenovej ponuky – zaslanie 

Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na dodanie 
tovaru a služby s názvom „Dodanie osobného automobilu formou lízingu“. 

V prílohe Vám zasielame výzvu na predloženie cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu 
podľa zákona č. 343/2016 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Na výber zmluvného partnera je použitý postup v zadávania zákazky s nízkou hodnotou. 

Veríme, že sa procesu verejného obstarávania zúčastníte a predložíte cenovú ponuku na 
požadovaný predmet zákazky v súlade s výzvou. 

S pozdravom 

Ing. Karol  K v á l 

     primátor 

 

Príloha 
Výzva na predloženie cenovej ponuky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MESTO SENEC 
 

 

 

Autoprofit, s.r.o. 

Ing. Patrik Ščasný 

Šaľská 743/2 

924 00 Galanta 

 

 

 

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje  

Vec 

Výzva na predloženie cenovej ponuky – zaslanie 

Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na dodanie 
tovaru a služby s názvom „Dodanie osobného automobilu formou lízingu“. 

V prílohe Vám zasielame výzvu na predloženie cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu 
podľa zákona č. 343/2016 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Na výber zmluvného partnera je použitý postup v zadávania zákazky s nízkou hodnotou. 

Veríme, že sa procesu verejného obstarávania zúčastníte a predložíte cenovú ponuku na 
požadovaný predmet zákazky v súlade s výzvou. 

S pozdravom 

Ing. Karol  K v á l 

     primátor 

 

Príloha 
Výzva na predloženie cenovej ponuky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MESTO SENEC 
 

 

 

RM JET, spol. s. r.o.   

Tatiana Poturnajová 

Bratislavská 80 

917 02 Trnava 

 

 

 

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje  

Vec 

Výzva na predloženie cenovej ponuky – zaslanie 

Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na dodanie 
tovaru a služby s názvom „Dodanie osobného automobilu formou lízingu“. 

V prílohe Vám zasielame výzvu na predloženie cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu 
podľa zákona č. 343/2016 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Na výber zmluvného partnera je použitý postup v zadávania zákazky s nízkou hodnotou. 

Veríme, že sa procesu verejného obstarávania zúčastníte a predložíte cenovú ponuku na 
požadovaný predmet zákazky v súlade s výzvou. 

S pozdravom 

Ing. Karol  K v á l 

     primátor 

 

Príloha 
Výzva na predloženie cenovej ponuky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


