
Č. :19/01248-3 

 

Výzva 

na predloženie cenovej ponuky na obstaranie predmetu zákazky 

podľa § 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: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom 

Adresa: Ul. 26.novembra 1507/2, 066 18  Humenné 

IČO: 00611018 
DIČ: 2021166862 

V zastúpení: Mgr. Ing. Miroslav Veliký, MPH,MHA 

Kontaktná osoba: Mgr. Mária Halušková 

Telefón: 057 /775 2794 
 

2) Názov predmetu zákazky : „Auto“ Predmetom zákazky je dodanie služobného motorového 

vozidla pre RÚVZ so sídlom v Humennom vrátane technických dokladov a povinného príslušenstva. 
Popis a technické parametre služobného motorového vozidla sú uvedené v prílohe výzvy.  

 

3) Miesto dodania predmetu zákazky: Miestom dodania predmetu zákazky je Regionálny úrad 

verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom, Ul. 26. novembra 1507/2, 066 18 Humenné.  
 

4) Základné zmluvné podmienky: Termín: do 15.12.2019. Splatnosť faktúry 14 dní odo dňa jej 

doručenia do sídla spoločnosti bod 1. Predmet zákazky bude financovaný zo štátneho rozpočtu na 
základe faktúry, bez zálohovej platby.  

 

5) Typ zmluvy: záväzná objednávka 
 

6) Predpokladaná hodnota zákazky: 14 400,- € s DPH. 

 

7) Cena a určenie ceny: Objednávateľ požaduje, aby faktúra za predmet zákazky obsahovala 
jednotkovú cenu každej položky bez DPH, sadzbu DPH a s DPH danej položky a celkovú cenu 

dodanej položky. Celková a výsledná cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom 

zákazky. 
 

8) Podmienky účasti: Dodávateľ musí predložiť : 

- Cenovú ponuku 
- Oprávnenie na podnikanie 

- Čestné vyhlásenie o zákaze účasti vo verejnom obstarávaní 

  

9) Lehota, miesto a spôsob na predloženie ponuky: 
Lehota: 23.10.2019 do 12,00 hod  

Miesto: Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku e-mailom alebo osobne na adresu: Regionálny 

úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom, Ul. 26. novembra 1507/2, 066 18  

Humenné. 

Takto doručené ponuky sa predkladajú v stanovenej lehote v zalepenej obálke s označením  

„NEOTVÁRAŤ“ s uvedením hesla „Auto“. Ponuky budú vyhodnotené v súlade s § 117  zákona č. 

343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.  
 

10) Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom v prípade, ak 
proces verejného obstarávania nebude akceptovaný zo strany poskytovateľa finančných prostriedkov, 



alebo v prípade, ak zdravotníckemu zariadeniu ako verejnému obstarávateľovi nebudú pridelené 

finančné prostriedky na realizáciu zákazky zo strany ich poskytovateľa. 

 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak sa zmenia 

okolnosti, za ktorých sa súťaž vyhlásila a nespĺňa požiadavky verejného obstarávateľa. Všetky 

náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku 
voči verejnému obstarávateľovi bez ohľadu na výsledok verejného obstarávanie. Po uplynutí lehoty na 

predloženie ponuky nebude ponuka prijatá, ale bude  vrátená uchádzačovi neotvorená. 

 

Humenné,15.10.2019 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

      Mgr. Ing. Miroslav Veliký, MPH, MHA 
                                                                            regionálny hygienik a generálny tajomník SÚ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1 – výzvy č. 19/01248-3 

 

Popis a požadované technické parametre služobného vozidla 

 

 

Predmet zákazky musí spĺňať nasledovné min. technické parametre: 

Karoséria, dizajn a rozmery :  

typ karosérie 5-dverová, počet miest - 5, batožinový priestor min. 500 l,  rezervné koleso  

 

Motor a riadenie: 

benzín s objemom valcov do 1,5 m3 

výkon do 80 kW,  

mechanická 6 – stupňová prevodovka,  

pohon predných kolies. 

 

Bezpečnosť :  

ABS vrátane ESC 

airbag vodiča a spolujazdca,  

predné bočné a hlavové airbagy.  

 

Zabezpečenie : centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním 

  

Úžitkové vlastnosti : manuálna klimatizácia, palubný počítač, autorádio s CD, elektrické 

nastaviteľné a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá, elektrické ovládanie okien vpredu a 

vzadu, delené a sklopné operadlá zadných sedadiel , vyhrievané predné sedadlá, vyhrievaný 

volant, predná lakťová opierka, latkové čalúnenie sedadiel, zadné parkovacie senzory 

 

Všeobecné požiadavky : nové vozidlo resp. predvádzacie vozidlo 

 

 


