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((PPRRIIEESSKKUUMM  TTRRHHUU))  

zákazka podľa § 9, ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

1.   

1.1  Identifikácia verejného obstarávateľa:  

 

             LESY MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES s.r.o. 

             Novoveská cesta  9304/28, 053 31 Spišská Nová Ves – Novoveská Huta 

             Spoločnosť je zaregistrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vložka č. 2601/ V 

             IČO: 31666205, DIČ: 2020503034, IČ DPH: SK 2020503034, tel., fax: 053/ 41 734 11, 41 820 251.2. 

             www.lesysnv.sk 

 

 Kontaktná osoba obstarávateľa:  

Ing. Ľubomír Snopko – vedúci správneho a prevádzkového úseku 

Tel.:0905407451 

 

2.   

2.1. Názov zákazky: „Nové terénne motorové vozidlo (1ks).“ 

2.2.  Druh zákazky: poskytnutie stavebných prác (zákazka podľa § 9, ods. 9 zákona) 

2.3.  Miesto dodania predmetu zákazky: LESY MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES s.r.o., 

                                                                           Novoveská cesta  9304/28 

2.4.  Spoločný slovník obstarávania (CPV):  

2.5.  Rozdelenie predmetu zákazky na časti: nie 

2.6.  Stručný opis predmetu zákazky:  

              Kúpa nového terénneho vozidla podľa špecifikácie (príloha č.1) . 

 

3.  Stanovanie postupu zadávania zákazky:  

Obstarávateľ na základe stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky určil postup zadávania zákazky 

podľa § 9, ods. 9, zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 

 

4.  Predpokladaná hodnota zákazky: napr. podľa § 4 ods. 3 písm. b) bod 1, zákona č. 25/2006 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov najviac (maximálne) 16 000 EUR bez 

DPH. Verejný obstarávateľ  neposkytne úspešnému uchádzačovi  preddavok ani zálohu. 

  

a) 5.  Mena a ceny uvedené v ponuke: cena celkom bez DPH v €, resp. konečná cena pre 

neplatcov DPH na celý predmet zákazky vo forme, kde bude uvedená ponuková cena spolu bez 



DPH, DPH 20% a s DPH v €, resp. konečná cena na celý predmet zákazky pre neplatcov DPH 

s upozornením, že uchádzač nie je platcom DPH. 

 

 

6.  Podmienky účasti uchádzačov: -  doklad o oprávnení podnikať 
 

 

7.  Kritéria na vyhodnotenie ponúk:. - najnižšia cena celkom bez DPH 
 

 

8.  Lehota viazanosti ponuky: 12 mesiacov  

 

9.  Elektronická aukcia: nepoužije sa 

 

10.  Označenie obálky ponuky: „ Nové terénne motorové vozidlo (1ks).“ – Neotvárať!! 

 

 

11.  Náklady na ponuku:  

 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného 

nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania. 

 

12.  Lehota a miesto predkladania ponúk:  

12.1. Lehota:  do 13.11.2014 do 09:00 hod. 

12.2.  Miesto: podateľňa verejného obstarávateľa: Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o., Novoveská cesta   

               9304/28, 053 31 Spišská Nová Ves - Novoveská Huta 

12.3.  Forma: ponuku predkladá spolu v jednej zapečatenej obálke podľa bodu 10.  

 

13.  Zákazka vyhradená pre chránené dielne alebo chránené pracoviská: nie 

 

14.  Otváranie ponúk:  

14.1.  Otváranie ponúk sa uskutoční dňa :13.11..2014 o 10:00 hod.  

14.2.  Účasť na otváraní ponúk: nie 

 

15.  Informácia o výsledku vyhodnocovania ponúk:  

  Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnocovaná, bude zaslaný výsledok vyhodnotenia 

ponúk. Úspešnému uchádzačovi bude oznámené, že verejný obstarávateľ jeho ponuku prijíma. Súčasne 

ostatným uchádzačom bude oznámené, že neuspeli.  

   

16.  Podmienky týkajúce sa zmluvy:  

  Výsledkom verejného obstarávania bude zmluva, resp. objednávka, na poskytnutie stavebných prác.  

 

17.  Trvanie: 

17.1. Lehota dodania predmetu zákazky :  do 31.12.2014 

 

18.  Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky:  

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

18.1.1. Nebude predložená ani jedna ponuka,  

18.1.2. Ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,  



18.1.3. Ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve na 

predloženie cenovej ponuky, 

18.1.4. Ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie.  

 

20.  Doplňujúce informácie:  

20.1. Podmienky financovania:  - z vlastných zdrojov 
 

 

 

V Spišskej Novej Vsi,  dňa 24.10.2014 

 

 

 Mgr. Ing. Peter Petko 

                                                                                                                  riaditeľ – konateľ spoločnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Špecifikácia pre spracovanie ponúk 

 
Predmetom zákazky je dodávka tovaru –  nové terénne motorové vozidlo (1ks) 

 

Požiadavky na obstarávané nové terénne motorové vozidlo: 

 

 štvorvalcový benzínový motor 16V 

 objem do 1 600 cm3 

 maximálny výkon  do 80kW (110k ) 

 pohon všetkých štyroch kolies (4x4) 

 posilňovač riadenia 

 otáčkomer 

 ochrana diferenciálu 

 režim ECO a ukazovateľ optimálneho rýchlostného stupňa 

 farba – olivovo zelená 

 povinná výbava 

 tónované sklá 

 predné  svetla do hmly 

 látkové čalunenie 

 elektrické ovládanie predných okien, impulzne na strane vodiča 

 centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním 

 12V zásuvka 

 klimatizácia  

 kúrenie a ventilácia s recirkuláciou vzduchu 

 vyhrievanie zadného skla so zadným stieračom 

 elektrický nastaviteľné a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadla 

 elektronický stabilizačný systém ESC 

 kontrola nedotáčavosti CSV 

 protipreklzový systém kolies ASR 

 palubný počítať  

 ABS s brzdovým asystentom 

 airbegy pre vodiča a spolujazdca + bočné (hlava –hrudník) 

 rádio s ovládaním pod volantom  

 výškovo nastaviteľný volant a sedadlo vodiča 

 3-bodové bezpečnostné pasy, predné výškovo nastaviteľné s pyrotechnickým prepínačom 

 vizuálna a zvuková indikácia pri nezapnutom bezpečnostnom pase vodiča i spolujazdca 

 bezpečnostne opierky hlavy na všetkých sedadlách 

 systém uchytenia ISOFIX na bočných sedadlách 

 ťažné zariadenie vrátane kabeláže 

 predné a zadné zásterky 

 gumové koberce 

 ochranné bočné lišty dverí 

 ochrana prahu dverí batožinového priestoru 

 ochrana blatníkov 

 Záruka 3 roky/ 100 000 km 

 


