
VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY 

 

Mobilná outdoorová základňa Banskobystrického geomontánneho parku 
......................................................................................................................................... 

 

1.  Identifikácia zadávateľa zákazky : 

Názov a sídlo organizácie:     
X-FRAM, s.r.o., Za Danacou 84, 976 13 Slovenská Ľupča                                         
IČO:   36 059 111  
IČ DPH: SK 2021713881 
Kontaktná osoba: Ing. Mgr. Juraj Hýroš – konateľ   
Telefón:    +421 905 487 060  
E-mail :    juraj.hyros@gmail.com 

             

Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie: 
Alexander Rumanovský  
Telefón: 00421 905 291 561 
E-mail :  rumanovskybb@gmail.com   

 

2.  Typ zmluvy:  

Kúpna zmluva uzatvorená  podľa Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Úspešný 
dodávateľ bude vyzvaný k podpisu Kúpnej zmluvy. Návrh Kúpnej zmluvy tvorí prílohu č. 2 tejto 
výzvy.  

Zadávateľ zákazky neuzavrie a nesmie uzavrieť zmluvu s úspešným dodávateľom, ktorý má 
povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona  č. 315/2016 Z.z. 
a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z., alebo 
ktorého subdodávateľ alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu v zmysle zákona č. 
315/2016 Z.z. ktorí majú povinnosť  zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle 
zákona č. 315/2016 Z.z. a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona 
č. 315/2016 Z.z.. 

3.  Miesto dodania predmetu zákazky: 

Zadávateľ zákazky prevezme predmet obstarávania v oficiálnej predajni úspešného dodávateľa.  

 

4.  Opis zákazky a jeho rozsah: 

Zadávateľ požaduje od úspešného dodávateľa dodanie nového nepoužívaného obytného 

automobilu v  rozsahu a špecifikácii uvedenej v prílohe č. 3 tejto Výzvy. 

CPV kód : 34114000-9 Špeciálne vozidlá 

 

.  

 

 

mailto:rumanovskybb@gmail.com


5. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky:  

      Cenovú  ponuku  nemožno  rozdeliť. 

 

6.  Variantné riešenie: 

      Variantné riešenia sa nepripúšťajú. 

 

7.  Lehota na dokončenie predmetu zákazky: 

Do 6 mesiacov od účinnosti Kúpnej zmluvy, ktorá je prílohou č. 2 tejto Výzvy. 

 

8.  Jazyk: 

Ponuky sa predkladajú v slovenskom alebo českom jazyku a zároveň aj v jazyku sídla územia 

dodávateľa, ktorý predkladá cenovú ponuku.  

 

9.  Termín, miesto predloženia a lehota viazanosti cenových ponúk: 

Ponuky je potrebné predložiť najneskôr dňa 04.11.2022 do 12:00 hod.  osobne, poštou alebo e-

mailom  na adresu sídla uvedenú  v bode 1 tejto výzvy. 

      Označenie : „Súťaž – Mobilná outdoorová základňa - NEOTVÁRAŤ“ 

 

10.  Cena  

Cenová ponuka bude obsahovať cenu v eurách bez DPH, cenu v eurách vrátane DPH a informáciu, 

či je  uchádzač  platiteľom DPH. 

Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená 

v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v eurách. 

V ponúkanej cene musia byť zahrnuté všetky náklady uchádzača na dodanie predmetu zákazky.  

Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov a jeho vykonávacích noriem.   

Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu 

uvedie v zložení: 

− navrhovaná zmluvná cena bez DPH, 

− výška DPH, 

− navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH. 
 
 
 
 

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť,                    

že nie je platiteľom DPH, upozorní v ponuke. 



 

11.  Podmienky financovania: 

Predmet zákazky bude financovaný z finančných zdrojov zadávateľa zákazky a z nenávratného 

finančného príspevku poskytnutého v operačného programu: Integrovaný regionálny operačný 

program, výzva číslo IROP-CLLD-T472-511-006. 

 

12.   Podmienky účasti : 

Dodávateľ musí vo svojej ponuke predložiť nasledovné doklady, ktorými splní podmienky účasti : 

12.1.1  Zadávateľ vyžaduje od dodávateľov predloženie dokladu o oprávnení dodávať tovar, ktorý 

zodpovedá predmetu zákazky. 

12.1.2 Zadávateľ vyžaduje predložiť doklad v zmysle bodu 12.1.1 ako kópiu uvedeného dokladu. 

 

13.   Kritériá na hodnotenie ponúk 

       Najnižšia cena celkom v EUR bez DPH. 

1. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za dodanie celého predmetu 
zákazky v EUR bez DPH.  

2. Hodnotenie ponúk uchádzačov je dané pridelením jej príslušného poradia                                              
podľa posudzovaných údajov uvedených v jednotlivých ponukách, týkajúcich sa ceny                            
za dodanie predmetu zákazky.  

3. Poradie uchádzačov sa určí porovnaním výšky navrhnutých ponukových cien za dodanie 
predmetu zákazky podľa bodu 2 vyjadrených v EUR bez DPH, uvedených v jednotlivých 
ponukách uchádzačov. Úspešný bude ten uchádzač, ktorý navrhol za dodanie predmetu 
obstarávania najnižšiu cenu. 

 

14.  Obsah ponuky: 

a) Identifikačné údaje dodávateľa 

b)  Doklad v zmysle bodu 12. tejto výzvy 

c)  Vyplnené Vyhlásenie plnenia kritériá na hodnotenie ponúk (Príloha č. 1 tejto výzvy), podpísané 

uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača vrátane identifikačných údajov 

d)  Vyplnená príloha č. 3 tejto výzvy 

Ak dodávateľ nepredloží všetky doklady a dokumenty podľa tejto výzvy, nebude je ponuka zaradená 
do hodnotenia. 

 

 

 

 

 

 



15.  Ostatné informácie  

Predložením ponuky dodávateľ potvrdzuje súhlas s podmienkami výzvy na predloženie ponuky. 
Zadávateľ požaduje od dodávateľov, aby predložená ponuka obsahovala všetky technické 
požiadavky určené na dodávku predmetu zákazky v zmysle tejto výzvy.  

Úspešný uchádzač sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s 
realizovanou službou kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú 
uzatvorí zadávateľ (prijímateľ), a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú 
súčinnosť. 

 V Slovenskej Ľupči, dňa 21.10.2022 

 
 
 
                                                                                                      Ing. Mgr. Juraj Hýroš 
                                                                                                                konateľ 
 
 
 
Prílohy k Výzve na predkladanie ponúk: 
Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií  
Príloha č. 2 -  Návrh Kúpnej zmluvy  
Príloha č. 3 – Cenová ponuka na úrovni Výkazu výmer   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritérií 

Zadávateľ:  X-FRAM, s.r.o., Za Danacou 84, 976 13 Slovenská Ľupča 

Predmet zákazky:  Mobilná outdoorová základňa Banskobystrického geomontánneho parku 

V Y H L Á S E N I E 

 plnenia kritérií na hodnotenie ponúk 

Obchodné meno uchádzača: 

IČO :     DIČ :   IČ DPH : 

telefón :     e-mail : 

Adresa a sídlo: 

Cena v eurách za celý predmet zákazky : 

 

 

 

 

 

 

 

Čestne vyhlasujeme, že  

- všetky údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné; 
- uvedené údaje sú totožné s údajmi uvedenými v ponuke. V prípade rozdielnych údajov sme si vedomí, 

že naša ponuka bude zo súťaže vylúčená; 
- súhlasíme s podmienkami určenými zadávateľom; 
- nebudeme obmedzovať zadávateľa svojimi podmienkami, uvedenými v ponuke; 
- súhlasíme  s tým, že zadávateľ si môže overovať platnosť predložených dokladov a údaje v nich; 

Dátum: 

Meno a podpis štatutárneho zástupcu dodávateľa : 

Pečiatka: 

Prílohu Vyhlásenia musí tvoriť vyplnená príloha č. 3 Výzvy na predloženie ponuky – cenová ponuka na úrovni 

Výkazu výmer.                                       

 

 

 

Názov položky 

 

Cena bez 

DPH [EUR] 

DPH 

[EUR] 

Cena s DPH 

[EUR] 

Mobilná outdoorová základňa 

Banskobystrického geomontánneho parku 
   

 



     Príloha č. 3 – Cenová ponuka na úrovni Výkazu výmer      

Názov predmetu zákazky: Mobilná outdoorová základňa Banskobystrického geomontánneho 

parku 

Technická špecifikácia: 

Názov zariadenia resp. logického celku: Obytné auto 

Celok Časť Parameter MJ 

Požadovaná hodnota 

(NEPREPISOVAŤ, údaje 

zadané objednávateľom) 

Hodnota parametra 

predkladateľa ponuky 

(uviesť ponúkanú 

hodnotu, resp. napísať 

stručný ekvivalent 

Požadovanej hodnoty) 

Mobilná 

outdoorová 

základňa 

Banskobystrického 

geomontánneho 

parku. 

Obytné 

auto 

počet ks 1  

Vek  nemá najazdených viac 

ako 6 000 km alebo v 

čase jeho kúpy neuplynulo 

šesť mesiacov od jeho 

prvého uvedenia do 

prevádzky 

 

Typ - Obytné auto  

Dĺžka  cm Min. 580  

Vnútorná výška  cm Min. 185  

Celková hmotnosť  t Max. 3,5  

Výkon motora  kW Min. 100  

Počet miest na spanie - Min. 4  

Počet miest na sedenie  - Min. 4  

Elektrické vysúvacie schodíky - áno  

Výsuvná markíza  m áno  

Ťažné zariadenie  kg Min. 700 nebrzdene  

Vnútorné vybavenie - Min.: Sprcha, WC, sporák 

2 platničkový, dres, 

chladnička, min. 70 l, 

odkladacie skrinky 

 

Jedálenský stolík - áno  

Bojler - áno  

nezávislé kúrenie - áno  

Nádrž na čistú vodu  l Min. 80  

Nádrž na odpadovú vodu  l Min. 50  

Batéria obytného priestoru  - Trakčná batéria  

Strešný solárny systém  - Možnosť inštalácie  

Rádio - predpríprava  

Elektrické ovládanie okien - áno  

Možnosť pripojenia na 

vonkajší zdroj 230V 

- áno 
 

230 zásuvka - áno  

Klimatizácia kabíny šoféra - áno  



airbag - áno  

Tempomat, ESP, ABS - áno  

systémy na podporu jazdy - áno  

Názov výrobcu a typové označenie:  

Doprava na miesto prevádzky vrátane odskúšania: Zadávateľ zákazky 

prevezme predmet obstarávania v oficiálnej predajni úspešného 

dodávateľa a z tohto dôvodu dodávateľ doplní konkrétne miesto 

áno 

 

 

Vypracoval: ..........................................     

 

   

V ...................................... dňa ................................  

 

  ................................... 

                                                                                                podpis oprávnenej osoby                                                 


