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Výzva na predkladanie ponúk 
V zmysle  § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“) 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov:   Návrat, o.z. 
Adresa:   Pluhová 1, 831 03 Bratislava  
IČO:   31746209 
Kontaktná osoba:  Mgr. Katarína Záborská 
Telefón:   +421 905 988 682 
Fax:   
Elektronická pošta:  katarina.zaborska@navrat.sk 
Internetová adresa: www.navrat.sk  

 

2. Druh zákazky:  Zákazka na dodanie tovaru – osobný automobil. 

3. Názov zákazky:  „Služobný automobil na vykonávanie terénnych opatrení“ 

4. Opis predmetu zákazky: 

Osobný automobil - Škoda Fabia Combi, motor 999cm3,  benzín, manuálna prevodovka – detaily viď. Príloha 

1 

5.  Miesto dodania predmetu zákazky:  Bratislava 
 

6. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: Nie 

7.  Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet: osobný automobil - 34110000-1 

8. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky 
Osobný automobil 1 kus podľa opisu predmetu zákazky v Prílohe 1 
Schválené finančné krytie: 13.000 € bez DPH, t. j. 15.600 € s DPH 

9. Možnosť predloženia variantných riešení: 
 Verejný obstarávateľ umožňuje predloženie variantných riešení. 

10. Trvanie zmluvy alebo lehota pre ukončenie dodávky: 
 Predpokladaný termín dodania tovaru je do 30.12.2021. 

11. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky. 

Predmet zákazky bude financovaný z verejných prostriedkov podľa §2 zákona č 523/2004 Z.z. 
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Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu. 
 

12. Podmienky účasti záujemcov: 

Oslovené hospodárske subjekty verejnému obstarávateľovi predložia: 

- Ponuku tovaru s podrobnou špecifikáciou zodpovedajúcou Opisu predmetu zákazky (Príloha 1), 

s jednotkovou cenou za tovar bez DPH aj s DPH, s dátumom a miestom možného dodania tovaru. 

- výpis zo Živnostenského registra (fyzická osoba – podnikateľ) alebo Živnostenského registra a 

Obchodného registra (právnická osoba) či má subjekt oprávnenie na dodanie požadovaného tovaru 

- čestné prehlásenie, že oslovený subjekt nemá zakázané zúčastniť sa verejného obstarávania 

13. Lehota a miesto na predkladanie ponúk: 

Lehota na predkladanie ponúk: do 3. decembra 2021 (piatok) čas: do 15,00 hod. 

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: 

- zaslanie poštou - adresa obstarávateľa uvedená v bode 1. Obálka označená Názvom zákazky z bodu 3 
- elektronicky na e-mail katarina.zaborska@navrat.sk  
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 

14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 

Verejný obstarávateľ zvolil pre vyhodnotenie predložených ponúk zadávanej zákazky kritérium: najlepšieho 

pomeru ceny a kvality (viaceré kritériá) na základe § 44 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

15.Informácia, či je zákazka vyhradená pre chránené dielne alebo chránené pracoviská 

Nevyhradená 

16. Výsledkom verejného obstarávania bude: Kúpna zmluva  

17. Ďalšie informácie 

Pracovný čas verejného obstarávateľa je od 9,00 hod. do 15,00 hod. 

 

V  Bratislave dňa 23.novembra 2021 

Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie 
 

Mgr. Katarína Záborská 
Finančný manažment a účtovníctvo 
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