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Centrum vedecko-technických informácií 

Slovenskej republiky 

Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava 

 

 

 

 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY  
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 (zákon) 

 

 

 

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: 

Úradný názov a sídlo:  Centrum vedecko-technických informácií 

Adresa:   Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava 

Krajina:   Slovenská republika 

IČO:    00151882  

Kontaktné miesto: Centrum vedecko-technických informácií, Lamačská cesta 8/A, 

811 04 Bratislava 

Kontaktná osoba:  Peter Chudý 

Telefón:   02/ 69253 118 

e-mail:    peter.chudy@cvtisr.sk  

 

 

Názov predmetu zákazky: 

„Osobné motorové vozidlo“ 

 

 

Druh zákazky:    Tovary   

 

 

Rozdelenie predmetu zákazky na časti: NIE 

 

Hlavné miesto poskytovateľa služieb: Centrum vedecko-technických informácií,   

Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava 
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Opis predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je nákup 1 ks osobného motorového vozidla podľa technickej 

špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 1 tejto výzvy.  

 

Uchádzač v ponuke predloží technickú špecifikáciu ponúkaného osobného motorového 

vozidla v slovenskom alebo českom jazyku. 

 

Lehota na predkladanie ponúk: 19.02.2014 do 12:00 hod. 

Ponuky musia byť doručené na adresu verejného obstarávateľa; podateľňa, prízemie, 

miestnosť č. 47. Vonkajší obal ponuky musí obsahovať označenie: „Osobné motorové 

vozidlo – NEOTVÁRAŤ“ a meno zodpovednej osoby za verejné obstarávanie u verejného 

obstarávateľa v lehote na predkladanie ponúk alebo e-mailom na peter.chudy@cvtisr.sk.  

 

Kritérium na vyhodnotenie ponúk: 

Najnižšia cena za 1 ks osobného motorového vozidla v EUR s DPH. 

 

Úspešným uchádzačom bude ten, ktorý ponúkne najnižšiu cenu v € s DPH. 

 

V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH uvedie celkovú cenu predmetu zákazky. 

Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH upozorní na to v ponuke označením „nie som platcom 

DPH“. 

 

Dátum zverejnenia tejto výzvy v profile www.cvtisr.sk:  12.02.2014 
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Príloha č. 1  

Osobné motorové vozidlo – technická špecifikácia 

- Kategória: M1 

- Trieda: Vyššia stredná  trieda  

- Karoséria: päťmiestna, v prevedení sedan.   

- Počet dverí: 4.    

- Počet miest na sedenie:  5.  

- Motor : zážihový , min. 4 valec, 

- Zdvihový objem motora (cm
3
):  min. 1800 

- Motor vozidla musí spĺňať emisnú normu EURO 5 

- Prevodovka: 6 stupňová manuálna, 

- Výkon v kw : min. 100 kw 

- Palivo :  Benzín 95,   

 

Minimálne požiadavky na vybavenosť vozidla: 

Bezpečnosť: 

- Brzdy s antiblokovacím systémom ABS, 

- Protipreklzový systém ASR, 

- Posilňovač riadenia, 

- Airbag vodiča a spolujazdca,  

- Bočné airbagy vpredu, 

 

Zabezpečenie: 

- Imobilizér, 

- Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním, 

 

Obutie: 

- Sada letných pneumatík na hliníkových diskoch 4 ks – obuté na aute, 

- Samostatná sada zimných pneumatík na diskoch 4 ks + 4ks kryty kolies, 

 

Ostatné: 

- Klimatizácia min. manuálna 

- Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča 

- Volant nastaviteľný v dvoch osiach 

- Elektrické sťahovanie predných okien a zadných okien 

- Autorádio,  

- Rezervné  koleso,  lekárnička,  lano,  trojuholník,  zdvihák, rezervná sada žiaroviek,  

reflexná vesta a hasiaci prístroj, 

- Podlahové koberčeky vpredu a vzadu, 

- Palubný počítač  
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- Multifunkčný volant na ovládanie rádia a palubného počítača 

- Vonkajšie spätné zrkadlá el. nastaviteľné a vyhrievané   

 

 

 

 


