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Výzva na predkladanie ponúk - zadávanie podprahovej zákazky - dodanie tovaru 

Výzva na predkladanie ponúk 

(zadávanie podprahovej zákazky) 
  

1. Identifikácia obstarávateľskej organizácie 

Názov: Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky 

Kontaktné miesto: Bratislava 

IČO: 308 44 355 

Adresa: 

Obec (mesto): Bratislava 16 

PSČ: 810 06  

Ulica: Továrenská 7 

Kontaktná osoba:   Ing. Milan Sloboda 

Telefón: 02/57881654 

Fax:   02/252932096 

Elektronická pošta:  milan.sloboda@teleoff.gov.sk 

Internetová adresa: www.teleoff.gov.sk 

 

2. Predmet zákazky 

Kúpa                             X 

Lízing                            

Prenájom                       

Nákup  na splátky         

Ich kombinácia             

 

3. Názov predmetu zákazky 

Nákup 2 ks motorových vozidiel pre meracie účely 2010  

 

4. Rozdelenie predmetu zákazky na časti 

NIE         X ÁNO     

V prípade rozdelenia zákazky na časti, ponuky môžu byť predložené na:  

jednu časť   

viacero častí   

všetky časti   

V prípade rozdelenia zákazky na časti, predmet zákazky je rozdelený na nasledujúce časti:   

 

5. Opis predmetu zákazky 

motor: 4 valcový dieselový, pohon: zadná náprava, zdvihový objem motora: 2000-2300 cm3, počet valcov:4, 

menovitý výkon: 90-100 kW, spotreba: do 6,5 litra (kombinovaná), maximálna výška strechy: 2500 mm, ďalšie 

požiadavky: - zadný parkovací asistent, - zadné dvere presklené, opatrené ochrannou a tmavou fóliou, - 

presklenie posuvných dverí a presklenie ložného priestoru za deliacou stenou, - obloženie stien ložného 

priestoru, -autorádio s RDS, - zosilnená hlavná batéria + ďalšia zosilňovacia batéria  s oddeľovacím relé, 

centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním a elektronickým kľúčom 

 

6. Miesto dodania predmetu zákazky 

 Telekomunikačný úrad SR 

Továrenská 7,  810 06 Bratislava 

 



____________________________________________________________________________________________________ 

Výzva na predkladanie ponúk - zadávanie podprahovej zákazky - dodanie tovaru 

7. Spoločný slovník obstarávania (CPV) 

 Hlavný predmet     

34.11.40.00-9   

 Ďalšie predmety    

 

8. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky 

   2 kusy meracích vozidiel 

 

9. Možnosť predloženia variantných riešení:  

NIE       X ÁNO   

 

10. Trvanie zmluvy alebo lehota pre ukončenie dodávky  

Predpokladané ukončenie dodávky:  31.07.2010    

 

11. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých sa 

uvádzajú:  

Zákazka bude financovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu 

 

12. Podmienky účasti záujemcov:   

 

§ 26 ods. 1 písm. f) - je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu - 

dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu 

 

13. Podmienky poskytnutia súťažných podkladov  

Súťažné podklady si uchádzač môže písomne vyžiadať na adrese: nie sú 

Úhrada za súťažné podklady: 

NIE      X ÁNO   

 

14. Lehota  a miesto na predkladanie ponúk  

Lehota na predkladanie ponúk – dátum:  12.04.2010   čas:  11:00 

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: 

- ako adresa obstarávateľskej organizácie uvedená v bode 1      X         

 

15. Otváranie ponúk: 

Dátum a čas otvárania ponúk:  14.04.2010  čas: 10:00 

Miesto otvárania ponúk:   Telekomunikačný úrad SR, Továrenská 7,  810 06 Bratislava 

 

16. Kritériá na hodnotenie ponúk: 

1. cena 

Víťaznou sa stane ponuka, ktorá ponúkne celý predmet zákazky  za najnižšiu cenu. 

 

17. Lehota viazanosti ponúk: 

30.06.2010 

 

18. Ďalšie informácie :   

 Ponuky zasielajte v zalepenej obálke označenej: 

„súťaž – nákup meracích áut“  „neotvárať“ 
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19. Vyhradené právo účasti len záujemcom, ktorí majú štatút chránenej dielne alebo chráneného 

pracoviska?  

neprichádza do úvahy 

 

20. Použitie elektronickej aukcie 

Nepoužije sa.  

  

 

 

Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie  

Meno odborne spôsobilej osoby:   Ing. Anna Kaderová    

Registračné číslo OSO:     AO484  - 393   - 2003    

 

Podpis odborne spôsobilej osoby: ...................................... 

 


