
                 Výzva na predkladanie ponúk  
 

pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 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. Obstarávateľ: 

 

Názov  obstarávateľa:                             BUREL s.r.o. 

Sídlo:                                                       Agnelliho 607, Čáry 908 43, Slovenská republika 

IČO:                                                        43986587 

DIČ:                                                        2022556833 

IČ DPH:                                                  SK2022556833 

Kontaktná osoba (meno a priezvisko):   Edmund Královič 

tel. č. kontaktnej osoby:                          +421 911 684 781 

e-mail kontaktnej osoby:                         info@burel.sk 

adresa hlavnej stránky obstarávateľa /URL/: www.burel.sk  

 

2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona:  

Obstarávateľ podľa § 8 ods. 1 písm. c) zákona o VO.  

 

3. Názov zákazky podľa obstarávateľa: Nákup úžitkového automobilu  

 

4. Druh zákazky:  Tovary 

 

5. Hlavné miesto dodania tovaru: Na adrese prevádzky dodávateľa. 

 

6. Výsledok obstarávania: Kúpna zmluva  

Podmienky vyplývajúce z výzvy na predkladanie ponúk a podmienky vyplývajúce 

z predloženej cenovej ponuky budú zapracované do Kúpnej zmluvy. 

Súčasťou Kúpnej zmluvy bude odkladacia podmienka Kúpnej zmluvy: „Kúpna zmluva 

nadobudne účinnosť po doručení objednávky vystavenej obstarávateľom“. 

 

7. Lehota na realizáciu zákazky (termín dodania): Obstarávateľ požaduje dodanie 

predmetu zákazky do 9 kalendárnych mesiacov (do 270 dní) odo dňa doručenia 

objednávky. 
 

8. Platobné podmienky: Obstarávateľ uhradí 5% z kúpnej ceny pri doručení objednávky a 

95% z kúpnej ceny pri dodaní predmetu zákazky. 

 

9. Opis predmetu zákazky: Kúpa úžitkového automobilu s miestom doručenia na adresu 

dodávateľa. Ponúkaný automobil musí spĺňať všetky potrebné normy pre používanie v rámci 

krajín Európske únie. Predmet zákazky musí byť dodaný nový, doposiaľ nepoužívaný, 

nepoškodený, neopravovaný, v bezchybnom stave. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.burel.sk/


   MINIMÁLNE  TECHNICKÉ  POŽIADAVKY NA UŽITKOVÝ AUTOMOBIL: 

Počet náprav:                                                                          2 

Minimálny počet miest na sedenie:                                        5    

Minimálny zdvihový objem motora:                                      2000 cm³ 

Minimálny počet valcov:                                                        4 

Palivo:                                                                                     Diesel 

Minimálna hodnota najväčšieho výkonu motora:                   130 kW 

Prevodovka:                                                                             Automatická 

Emisná norma:                                                                         Euro 6 

Minimálny objem nákladného priestoru:                                 4m³ 

Minimálna dĺžka nákladného priestoru:                                  2360mm 

Minimálna šírka nákladného priestoru:                                   1250mm 

Minimálna prevádzková hmotnosť:                                        1870kg 

Minimálna celková dĺžka vozidla:                                          5300mm 

Emisná úroveň:                                                                        Euro 6 

Farba:                                                                                       Metalická, Quartz Grey 

Počet kľúčov:                                                                           2ks 

 

 

-Predný airbag vodiča a spolujazdca, predné bočné a hlavové airbagy 

-Protiblokovací brzdový systém (ABS) s ovládaním brzdenia v zákrutách 

-Kontrola trakcie s motorom a brzdovým účinkom 

-Asistent rozjazdu do kopca 

-Trojbodové bezpečnostné pásy na všetkých sedadlách 

-Indikátor nezapnutých pásov vpredu 

-LED svetlá pre denné svietenie 

-Predné hmlové svetlá s prisvecovaním do zákrut 

-Dažďový senzor 

-Automatické xenónové svetlomety 

-Čelné sklo Solar Reflect 

-Odkladacia konzola nad čelným sklom 

-Parkovací asistent predný a zadný 

-180⁰ zadná parkovacia kamera 

-Navigačný systém 

-Inteligentný tempomat, individuálne programovateľný 

-Rádio Multimedia so 7“ dotykovou obrazovkou s Bluetooth, 1xUSB,bi-tuner,projekcia 

smartfónu, Wifi, 3D zobrazenie 

-Digitálny tuner DAB 

-Palubný počítač 

-Head-up displej 

-Bezkľúčové otváranie a štartovanie 

-Elektricky ovládané okná, predné, s jednodotykovým ovládaním 

-Zatmavené bočné a zadné okná (zatmavenie min. 70%) 



-Automatická dvojzónová klimatizácia 

-Komfortný volant výškovo a pozdĺžne nastaviteľný 

-Komfortné sedadlo vodiča nastaviteľné v 6 smeroch s lakťovou a bedernou opierkou 

-Samostatné sedadlo spolujazdca s lakťovou opierkou  

- Vyhrievané predné sedadlá 

-Volant potiahnutý kožou 

-Pevná 3miestna lavica v 2.rade s opierkami hlavy a bezpečnostnými pásmi 

-Plastová priečka medzi kabínou a nákladovým priestorom 

-Pevné okná v 2.rade (vľavo/vpravo) 

-Vnútorné spätné zrkadlo, manuálne stmievateľné 

-Odkladací priestor v predných dverách, vhodný pre 1,5l fľaše 

-Odkladací priestor pred spolujazdcom, horný, zatvorený, chladený a osvetlený 

-Zásuvka, 12 voltov, v stredovej konzole, vpredu 

-12V zásuvka v nákladovom priestore a v odkladacej schránke 

-Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním 

-Vonkajšie zrkadlá, elektricky nastaviteľné, vyhrievané a sklopné 

-Bočné ochranné lišty v čiernej farbe 

-Zadné krídlové dvere, plné, 180⁰ otváranie 

-Systém rozpoznávania dopravných značiek 

-Systém sledovania mŕtveho uhlu a detekcia ospalosti 

-Varovanie pred vybočením z jazdného pruhu 

-Predný a zadný nárazník vo farbe karosérie 

-Kryty vonkajších zrkadiel a kľučky dverí vo farbe karosérie 

-Bočné lišty vo farbe karosérie 

-Ťažné zariadenie odnímateľné 

-Drevená protišmyková podlaha v nákladovom priestore, drevené impregnované obloženie 

stien nákladového priestoru 

-Pohotovostné rezervné koleso 

-Disky z ľahkej zliatiny 17 x 7.0 J 

-Povinná výbava : trojuholník, lekárnička, reflexná vesta 

-Sada žiaroviek 

 

10. Spoločný slovník obstarávania: 34136000-9  Dodávkové automobily  

 

11. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH:  Predpokladaná hodnota zákazky 

bude určená týmto prieskumom (určenie predpokladanej hodnoty a určenie úspešného 

uchádzača bude realizované jedným prieskumom trhu). 

 

12. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania: Predmet financovania bude 

financovaný čiastočne z vlastných zdrojov obstarávateľa a prostredníctvom finančného 

príspevku z Európskych investičných a štrukturálnych fondov – z Integrovaného regionálneho 

operačného programu. 

 

 

 

 



13. Podmienky účasti:  
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o VO. 

Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o VO preukazuje uchádzač čestným 

vyhlásením uchádzača, ktoré tvorí prílohu č. 3 tejto výzvy na predkladanie ponúk. 

Obstarávateľ pred podpisom kúpnej zmluvy s úspešným uchádzačom, vyzve úspešného 

uchádzača na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o VO. 

 

14. Kritérium/kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia: Jediným 

kritériom na vyhodnotenie ponuky bude ponúkaná cena v € bez DPH za celý predmet 

zákazky. 

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom. Skutočnosť, že nie je 

platcom DPH, uvedie v ponuke. V prípade, že sa poskytovateľ služby stane počas realizácie 

platcom DPH, bude cena považovaná za cenu vrátane DPH. 

 

15. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: 20.8.2021  do:  15:00 

Na ponuku predloženú po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk obstarávateľ nebude 

prihliadať. 

 

14. Spôsob a miesto na predloženie ponúk:  

Uchádzač predloží ponuku v jednej nepriehľadnej uzatvorenej obálke poštou na adresu: 

BUREL s.r.o., Agnelliho 607, 908 43 Čáry, Slovenská republika alebo elektronicky emailom 

ako scan dokumentov na adresu: info@burel.sk 

    

V prípade zaslania ponuky prostredníctvom pošty bude prihliadané na termín doručenia na 

sídlo firmy. 

 

15. Požadovaný obsah ponuky:  
Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe 

zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Obstarávateľ 

vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov. 

 

Obstarávateľ požaduje, aby predložená ponuka obsahovala nasledovné doklady: 

- Prílohu č. 1 Identifikačné údaje uchádzača 

- Prílohu č. 2 Návrh uchádzača na plnenie kritéria – Cenová ponuka 

- Prílohu č. 3 Čestné vyhlásenie 

- Technická špecifikácia výrobku ( technický list ) 

 

16. Vyhodnotenie ponúk: 

Vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska 

splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe 

kritéria na vyhodnotenie ponúk, a to v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste 

v poradí. Ak ponuka uchádzača nebude obsahovať všetky náležitosti podľa tejto výzvy, 

uchádzač bude požiadaný o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov.  

 

Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo jeho ponuky, vyhodnotí sa následne splnenie 

podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby 

uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a 

požiadavky na predmet zákazky.  

 

mailto:info@burel.sk


Obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení ponúk 

všetkým uchádzačom elektronicky. Obstarávateľ bude úspešného uchádzača kontaktovať 

prostredníctvom elektronickej pošty ihneď po vyhodnotení. S úspešným  uchádzačom bude 

uzatvorená Kúpna zmluva. 

 

17. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky:  

Obstarávateľ požaduje predložiť ponuky v slovenskom jazyku alebo českom jazyku.  

 

18. Zákazka sa týka projektu / programu financovaného z fondov EÚ: Áno 

 

19. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk: 2.8.2021 

 

S pozdravom 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                Edmund Královič 

                                                                                             konateľ, BUREL s.r.o. 

 
  


