
 
 

 

 
 
 

 
 

Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene  
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákona o verejnom obstarávaní“) 
 
 
 

Základné údaje pre poskytnutie informácie 
 

 
 

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: 
 
Názov:    Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 
Adresa:    Švermova 43, 974 04 Banská Bystrica 
Krajina:   Slovenská republika 
Internetová adresa (URL): www.indprop.gov.sk 
Kontaktné miesto:  Švermova 43, 974 04 Banská Bystrica 
Kontaktná osoba:  Mgr. Lenka Húsková 
Telefón:   +421 48 4300260 
E-mail:    obstaravanie@indprop.gov.sk 
 
Predmet zákazky: 
 

 
,,Nákup ekologického motorového vozidla – osobného elektromobilu pre ÚPV SR“ 

 
 
Opis predmetu zákazky: 

Špecifikácia predmetu zákazky: 
 
Nákup a dodanie  ekologického motorového vozidla – osobného elektromobilu pre potreby ÚPV SR. 
 
Druh zákazky: tovar/služba/stavebná práca 
 
Spoločný slovník obstarávania ( CPV kód) 
34144900-7 - Vozidlá na elektrický pohon 
 
NUTS kód: 
SK 032 – Banskobystrický kraj 
 
Technická špecifikácia zákazky: 
Motor: elektromotor  min. 132 kW / batéria min. 62 kWh brutto  
Dojazd na elektrický pohon min 380  km   
11 kW AC nabíjanie, 120 kW DC nabíjanie                                  
Objem batožinového priestoru  min  540 l 
 
Výbava vozidla:                                                                                         



 
 

·            Zliatinové disky  min.19“    
· Elektronická stabilizačná kontrola, kontrola činnosti brzdovej sústavy, rozdelenie brzdnej sily, 

regulácia prekĺznutia hnacích kolies, 
· Elektronická uzávierka diferenciálu, hydraulický brzdový asistent, systém aktívnej podpory riadenia, 

systém automatického vysušovania   brzdových kotúčov,  elektronický stabilizačný systém, systém 
multikolíznej brzdy 

· Vkladané tkané koberce vpredu a vzadu 
· Multifunkčný kožený  vyhrievaný volant                                                   
· FULL LED  predné svetlomety                          
· FULL LED zadné svetlá s dynamickými smerovkami  
· Akustické a tepelnoizolačné čelné sklo 
· Akustické bočné okná a SUNSET 
· Airbag vodiča a spolujazdca 
· Systém núdzového brzdenia vozidla pri hroziacom čelnom náraze, sledovanie diania pred vozidlom  
· Zachovanie jazdného pruhu  
· Parkovacie senzory vpredu a vzadu 
· Parkovacia kamera 
· Bezklúčové odomykanie vozidla, zamykanie a štartovanie  
· Tempomat  
· Asistent rozpoznania únavy                                 
· Voľba jazdného profilu 
· Infotainment s dotykovým displejom                                     
· Virtuálny kokpit  
· Bezdrôtový SmartLink 
· Phonebox – bezdrôtové nabíjanie telefónu 
· App-Conect pre Apple Car-Play , Android Auto 
· Min 6 x repro 
· DAB – digitálny rádiopríjem 
· Svetelný a dažďový senzor  
· Vnútorné  spätné zrkadlo s automatickým stmievaním 
· CLIMATRONIC – 3-zón. automatická klimatizácia 
· Elektricky  sklopné, nastaviteľné a vyhrievané spätné zrkadlá  
· Vyhrievané predné sedadlá 
· Nabíjací kábel na pripojenie striedavého prúdu cez štandardnú zásuvku  
· Lakťová opierka vpredu a vzadu 
· Povinná výbava, gumené koberce 
· Záruka na vysokonapäťovú batériu min. 8 rokov alebo nájazd min.160 000km 

 

Miesto dodania zákazky:  Banská Bystrica 
 
Termín dodania predmetu zákazky: do 45 dní odo dňa vystavenia záväznej objednávky  
 
Odborný garant:  
Ing. Iveta Zvaríková, iveta.zvarikova@indprop.gov.sk.: 048/4300308 
 
Komunikácia : otázky na vysvetlenie podmienok výzvy zasielajte na e mailovú adresu odborného garanta 
v termíne do 31.3.2022 do 13,00 hod. Na tieto otázky bude úrad/garant  obratom odpovedať. E mailová 
komunikácia ohľadom otázok k podmienkam výzvy bude súčasťou spisu verejného obstarávania.  
 
Podmienky účasti  
 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti týkajúcich sa podmienok: 
 

1. Osobného postavenia -§ 32 ZoVO:  



 
 

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) 
ZoVO., a to sú:  
§32 Ods 1 písm. e) uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať 
službu,  
§32 ods 1 písmeno f) uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným 
rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, 
 
Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, u ktorého existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 
6 písm. f) ZoVO. 
 

 
Náklady na ponuku: Všetky náklady a výdavky na ponuku spojenú s  prípravou a predložením ponuky znáša 
záujemca bez akéhokoľvek finančného nároku verejného obstarávateľa. 
 
Predpokladaná hodnota zákazky: 
35 000 € bez DPH 
Je určená na základe prieskumu trhu. 
 
Kritérium na hodnotenie ponúk: najnižšia cena v eur s DPH  
 
Platca/neplatca DPH: 
 

1. Ak je záujemca platcom DPH, navrhovanú cenu za celý predmet zákazky uvedie v zložení: 
a) Navrhovaná cena v eur bez DPH 
b) Sadzba DPH v percentách a jej výška v eur 
c) Navrhovaná cena s DPH 

 
2. Ak záujemca nie je platiteľom DPH , uvedie navrhovanú cenu celkom za celú zákazku a súčasne na 

túto skutočnosť v ponuke verejného obstarávateľa upozorní. 

Obsah ponuky: 

1. Cena za predmet zákazky v eur bez DPH a v eur s DPH. 
2. Čestné prehlásenie že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 
3. Doklad o oprávnení poskytovať službu, kópia výpisu z obchodného registra, a i. 

 

Vyhodnotenie ponúk:  

1. Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuku uchádzača, ktorý sa návrhom na plnenie kritéria umiestnil 
na prvom (1) mieste v poradí uchádzačov a to z hľadiska splnenia podmienok účasti a požiadaviek 
na predmet zákazky a označí jeho ponuku za úspešnú.  

2. Vyhodnotenie ponúk je neverejné. 
3.  Ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu /podpísať objednávku v lehote stanovenej 

verejným obstarávateľom, verejný obstarávateľ hodnotí ponuku uchádzača, ktorého ponuka bola 
zaradená medzi hodnotené ponuky a ktorý sa umiestnil návrhom na plnenie kritéria na ďalšom 
mieste v poradí uchádzačov a to z hľadiska splnenia podmienok účasti a požiadaviek na predmet 
zákazky. 

4. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť verejné obstarávanie v prípade ak: 
• ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanovených v tejto 

Výzve na predloženie cenovej ponuky; 
• zmenili sa okolnosti, za ktorých bolo toto verejné obstarávanie vyhlásené; 



 
 

• ponuka uchádzačov bude vyššia ako finančné zdroje obstarávateľa rezervované na tento 
účel; 

• nebola predložená ani jedna ponuka 

Miesto, lehota a podmienky na predloženie cenovej ponuky: 

Cenové ponuky zasielať buď elektronicky na e mailovú adresu : obstaravanie@indprop.gov.sk ( 
ponuka bude zabezpečená heslom odoslaným v deň otvárania ponúk na e mail alebo formou sms na 

mobilný telefón) , alebo doručiť na adresu ÚPV SR, Švermova 43, 974 04 Banská Bystrica s 
označením ,,NEOTVÁRAŤ" - ,,Nákup ekologického motorového vozidla – osobného 

elektromobilu pre ÚPV SR“ 

 

Kontaktná e-mailová adresa: obstaravanie@indprop.gov.sk 

 

Termín predloženia ponuky: 

Lehota na predloženie cenovej ponuky uplynie dňa:  01.04.2022 o 10,00 hod 

Výsledok verejného obstarávania  a)Zmluva/rámcová dohoda b)písomná objednávka 

Oznámenie o výsledku: 
Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnocovaná verejný obstarávateľ oznámi výsledok 
vyhodnotenia ponúk výlučne elektronickou formou. 
 

V Banskej Bystrici, 25.3.2022 
 
 

    Mgr. Lenka Húsková, v.r.  
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