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 !!!! Námestie slobody 19                   """"   02/ 529 25 727 
        812 23 Bratislava                                 Tel/Fax: 02/ 529 25 707 
 
 
 
 
 
 

Výzva na rokovacie konanie. 
 
 

Po vykonaní prieskumu trhu v zmysle zákona č. 523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej 
správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a vzhľadom k tomu, že Vaša firma 
(resp. organizácia) sa zaoberá predajom motorových vozidiel, pozývame Vás na rokovacie 
konanie v zmysle § 72 „zákona“, ktoré sa bude konať dňa 23.03.2004 o 10.00 hod. 
v priestoroch CVTI SR, Jozefská 21, miestnosť č. 2. 
 Podmienkou účasti na rokovaní o realizácii dodávky osobného motorového vozidla 
s Vašou firmou (resp. organizáciou) je zaslanie súťažnej ponuky, dodanie dokladov v zmysle 
§ 30 ods. 3 a písomné potvrdenie Vašej účasti na rokovacom konaní najneskôr do 22.03.2004 
do 14.00 hod.: 
 
Ponuku vypracujte v rozsahu nasledovnej osnovy: 
 
1. Obstarávateľ: Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky, Námestie 

slobody 19, 812 23 Bratislava, IČO: 151 882, tel.529 25 707 
 
2. Súčasťou súťažnej ponuky:  Návrh kúpnej zmluvy o dodávke motorového vozidla 
  
3. Opis tovaru: Osobné motorové vozidlo podľa požadovaných technických parametrov – 

viď príloha č. 1 
 
4. Miesto dodania tovaru: Centrum vedecko-technických informácií SR, Námestie slobody 
19, 812 23 Bratislava 

 
5. Množstvo tovaru: 1 ks  
 
6. Predpokladaná cena: do 500 000,- Sk bez DPH 

Platba bude realizovaná bezhotovostným stykom – na základe faktúry –  po dodaní 
predmetu obstarávania. 
 



 

 

7. Súvisiace služby: záručný a pozáručný servis 
 
8. Termín dodania tovaru: do 02.04.2004  
 
9. Lehota na predloženie ponúk a dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti: do 

22.03.2004 do 14.00 hod.  
 
10. Alternatívne riešenia nie sú povolené. 
 
11. Kritéria na vyhodnotenie: -  cena       40% 

 -  doplnkové vybavenie motorového vozidla 30% 
 -  záručný a pozáručný servis   30% 
  

12. Adresa na doručenie dokumentov: Centrum vedecko-technických informácií SR, 
Námestie slobody 19, 812 23 Bratislava, podateľňa, prízemie, s heslom "Motorové 
vozidlo". 

 
13. Lehota na oznámenie vyhodnotenia ponúk: do 26.03. 2004.  
 
14. Zábezpeka sa nevyžaduje. 
 
15. Kontaktné osoby: Mgr. Andrea Putalová, tel. č. 529 25 727 

Vladimír Daniš, tel. č.: 529 25 707 
 
 

 
 
 
 
 

PhDr. Ľubomír Kucka 
    riaditeľ CVTI SR 

 
 
 
 
Bratislava 04.03.2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Príloha č. 1 
  
Špecifikácia technických údajov 
 
1. Osobné motorové vozidlo: 5 – miestne, 5 – dverové 
2. Motor: zážihový so zdvihovým objemom 1600 cm3 
3. Palivo: bezolovnatý benzín 
4. Vybavenie: - štandardné: servoriadenie, posilňovač bŕzd, opierky hláv, trojbodové 

bezpečnostné pásy, peľový filter, stierač zadného skla, ABS+MSR+MBA, 
zvuková signalizácia nevypnutých svetiel,   

- doplnkové vybavenie: centrálne zamykanie, klimatizácia, pachový filter, 
elektrické ovládanie okien, elektricky ovládané a vyhrievané spätné 
zrkadlá, autorádio, výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča, vnútorná 
cirkulácia vzduchu, cyklovač stieračov, tónované sklá 

5.   Farba motorového vozidla: metalíza – sivá Stone F7F7 ( nie je rozhodujúca) 


