
 
 

 
 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 
v rámci prieskumu trhu pre zákazku „Vozidlá pre spoločnú dopravu zamestnancov“ 

 
1. Verejný obstarávateľ: 
Názov obstarávateľa: DARUS stav s.r.o. 
Sídlo:    Tatranská 923/20 059 01 Spišská Belá 
Štatutárny zástupca:   Daniel Rušin  
IČO:         50074059 
DIČ:           2120166257 
IČ DPH:     SK2120166257, 
Tel.:           +421 948 043 306 
E-mail:       fasady.rusin@gmail.com 
Internetová stránka:  www.aquabela.sk 
 
2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona:  
Osoba podľa § 8 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.  
 
3. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa: „Vozidlá pre spoločnú dopravu zamestnancov“ 
 
4. Druh zákazky (tovar, služby, stavebné práce): tovar 
 
5. Hlavné miesto plnenia zákazky: Tatranská 923/20 059 01 Spišská Belá 
 
6. Výsledok verejného obstarávania  

• Typ zmluvy: Kúpna zmluva 
• Lehota plnenia predmetu zákazky: do 3 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy 
• Platobné podmienky: splatnosť faktúry 30 dní 
• Úspešný uchádzač/dodávateľ, sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávanými 

prácami, a to kedykoľvek počas trvania platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, na to oprávnenými 
osobami na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, 
najmä zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a audite a Zmluvy o poskytnutí NFP a 
zaväzuje sa poskytnúť týmto osobám všetku potrebnú súčinnosť.   

• Verejný obstarávateľ neuzatvorí zmluvu s úspešným uchádzačom/dodávateľom, ktorí majú povinnosť 
zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora (ďalej len „RPVS“) a nie sú zapísaní v RPVS alebo 
ktorých subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do RPVS a nie sú zapísaní v RPVS.  

• Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo bez sankcií odstúpiť od zmluvy s dodávateľom/zhotoviteľom v 
prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi žiadateľom/prijímateľom a 
dodávateľom/zhotoviteľom a výsledky kontroly poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov 
vzniknutých z tohto obstarávania. 

• Kúpna zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
doručenia oznámenia o schválení žiadosti o príspevok s názvom „Skvalitnenie a inovácia služieb 
spoločnosti DARUS stav s.r.o.“ zo strany MAS Tatry-Pieniny LAG.  

7. Opis predmetu zákazky: 
Predmetom zákazky je dodanie tovaru – 2 kusov 9-miestnych vozidiel s GPS. Špecifikácia je súčasťou prílohy č. 1 
výzvy. 
 
8. Spoločný slovník obstarávania: 
34115200-8 Motorové vozidlá na prepravu menej než 10 osôb 
34110000-1 Osobné automobily 
 
9. 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), pričom prieskum trhu je nástrojom na určenie predpokladanej hodnoty zákazky v zmysle § 6 
ods. 1 ZVO.) 
 
10. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania: Predmet zmluvy je financovaný z Integrovaného 
regionálneho operačného programu a vlastných zdrojov obstarávateľa.  



 
 

 
 
11. Podmienky účasti: 

A. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v ustanovení § 32 ods. 
1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, t.j. je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať 
stavebné práce alebo poskytovať službu.  

- Splnenie podmienky obstarávateľ overí prostredníctvom verejných registrov na 
www.orsr.sk/www.zrsr.sk.  

B. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v ustanovení § 32 ods. 
1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, t.j. nemá uložený zákaz účasti 

- Splnenie podmienky obstarávateľ overí prostredníctvom verejného registra na UVO. 
 

12. Kritérium/kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia:  najnižšia cena bez DPH 
 
13. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: 16.03.2022, o 8:00 hod. 
Na ponuku predloženú po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ nebude prihliadať. 
 
14. Spôsob a miesto na predloženie ponúk:  

• Spôsob predloženia ponúk: poštou alebo osobne alebo emailom 
• Miesto predloženia ponúk: poštou/osobne na adresu DARUS stav s.r.o., Tatranská 923/20 059 01 Spišská 

Belá, alebo e-mailom na fasady.rusin@gmail.com  
 
15. Požadovaný obsah ponuky:  

• Vyjadrenie uchádzača k splneniu min. požiadaviek na parametre vozidla a Návrh uchádzača na 
plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk (príloha č. 1 výzvy) 

 
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. 

Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení ponúk všetkým 
uchádzačom elektronicky. Verejný 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: Štátny jazyk, slovenský jazyk (alebo český jazyk) 
 
18. Lehota viazanosti ponúk: do 31.12.2022 
 
19. Zákazka sa týka projektu / programu financovaného z fondov EÚ:  
„Skvalitnenie a inovácia služieb spoločnosti DARUS stav s.r.o.“ 
 
20. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk: 08.03.2022 
 
Prílohy:  

1. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk 
 

Daniel Rušin 
       konateľ DARUS stav s.r.o 


