
Východoslovenská galéria, Hlavná 27, 040 01 Košice 

 

 

 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 

Postup pre zákazky podľa § 117 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 

 

1)  Identifikácia verejného obstarávateľa 

 Názov organizácie: Východoslovenská galéria 

 Adresa: Hlavná 27, 040 01 Košice 

 IČO: 31 297 820 

 DIČ: 2021451113 

 WEB: www.vsg.sk 

 Kontaktná osoba: Ing. Juraj Gacík 

 Telefón: 055/6817515 

 Mail: gacik@vsg.sk 

 

2) Predmet zákazky: 

 Dodanie tovaru – úžitkové vozidlo dodávka s nákladným priestorom do 3,5 tony 

3)  Druh zákazky : 

 Dodanie nového dodávkového vozidla pre potreby VSG na prevoz umeleckých diel   

4)  CPV – spoločný slovník obstarávania 

 34136000-9  Dodávkové automobily 

5) Predpokladaná hodnota zákazky  

 25.000, - Eur s DPH 

 

 

 

http://www.vsg.sk/
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6) Opis predmetu zákazky 

 Parametre predmetu zákazky: 

 Výška: do 2,7 m 

 Dĺžka: do 5,8 m 

 Hmotnosť: do 3,5 t 

 Ložná plocha: 13-14 m³ 

 Farebné vyhotovenie v bezpríplatkovej farbe 

 Palivo:  Nafta 

 Počet miest na sedenie vpredu: 3 

 Funkčnosť: 

 Imobilízer v kľúči 

 Centrálne zamykanie 

 Elektrické ovládanie okien a zrkadiel 

 Klimatizácia v prednej i zadnej nákladovej časti 

 Palubný počítač 

 Navigácia 

 Rádio a prehrávač na USB kľúč 

 Parkovacie senzory (kamera) 

 Tempomat 

 Odpruženie vozidla 

 Bezpečnosť:   

 ABS+ESC+ASR+HBA 

 Airbag vodiča a spolujazdca 

 Doplnková výbava: 

 Sada zimných pneumatík 

 Povinná výbava podľa platného zákona 

 Rezervné koleso 

 Gumené rohože 

 Záruka na vozidlo na 2 roky 



 

 Verejný obstarávateľ príjme ponuku aj s ekvivaletným riešením 

7) Spôsob určenia ceny 

 Cenovú ponuku uviesť na kompletný predmet zákazky. Do ceny sa započítavajú všetky

 náklady poskytovateľa služby spojené s touto zákazkou. 

8) Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania 

 

 Objednávka – faktúra 

 

9) Financovanie predmetu zákazky 

  

Transfer finančných prostriedkov z Košického samosprávneho kraja na základe 

Rozpočtového opatrenie K4 zo 4.12.2019. 

 

10) Pokyny k zostaveniu ponuky 

 

 Ponuka bude v jazyku slovenskom a obsahuje cenu bez DPH a s DPH, 

Zároveň uchádzač doručí aj doklad o oprávnení dodávať tovar alebo službu vo vzťahu 

k predmetu zákazky (kópia výpisu z obchodného registra resp., kópia živnostenského 

listu) 

 

11)  Lehota a spôsob predkladania ponúk 

 

 Lehota predkladania ponúk je do 10.10.2020 vrátane  

 

12) Spôsob predkladania ponúk 

 

 Poštou na adresu:  Východoslovenská galéria, Hlavná 27, 040 01 Košice 

 Mailom na mailovú adresu:  gacik@vsg.sk 

 Osobne: na recepciu Východoslovenskej galérie, Hlavná 27, Košice 

 

13) Termín dodania predmetu zákazky: 

 

 30.10.2020 

 

14) Kritéria na vyhodnotenie ponúk 

 

 Cena a referencie  

 

15) Podmienky účasti 

  

Súčasťou ponuky je čestné vyhlásenie podľa §32 ods. 1 písm. f, zákona o verejnom 

obstarávaní (Príloha č.1)  

 

16) Kontakt pre styk so záujemcami a uchádzačmi: 

 

 Ing. Juraj Gacík, mail: gacik@vsg.sk, tč: 055/6817515 
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17) Oznámenie o úspešnosti resp. neúspešnosti vo verejnom obstarávaní 

 

 Mailom  

 

 

 

Košice 25.8.2020 


