
 
 

 

 

Výzva na predloženie ponuky  
pre ur čenie predpokladanej hodnoty zákazky a zárove ň pre ur čenie úspešného uchádza ča 

 
Obec Viničky, Tokajská 191/5, 076 31 Viničky 

 
  
 
 

                      
 
 

Vás list/zo dňa                      Naša značka                          Vybavuje                          Viničky 
                                                                                            Michal Takáč                28.07.2020        
 
 
 
Vec:  Výzva na predloženie ponuky pre ur čenie predpokladanej hodnoty zákazky a zárove ň pre 

určenie úspešného uchádza ča  
 

Obec Viničky, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7  ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky  

 
„ Elektrobicykle pre projekt: 

Establishing a Cross-border Community Bicycle Trans port System on the settlements of 
Sátoraljaújhely, Zemplén, and Sz őlőske“ 

 
Výzva na predkladanie cenovej ponuky slúži prednostne na určenie predpokladanej hodnoty zákazky 

v zmysle § 6 zákona o verejnom obstarávaní  a následne na zadávanie zákazky (za predpokladu, že na 
základe predložených cenových ponúk sa preukáže, že predpokladaná hodnota zákazky je nižšia ako 
30 000,- € bez DPH) podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní,  všetko za podmienky, že oslovené 
hospodárske subjekty v postavení uchádzača budú spĺňať stanovené podmienky účasti a požiadavky na 
predmet zákazky určené v tejto výzve.  
 Verejný obstarávateľ upozorňuje, že uchádzači, ktorých verejný obstarávateľ osloví na predloženie 
cenovej ponuky touto výzvou a ktorí predložia cenovú ponuku nie sú oprávnení uplatniť v danom postupe 
zadávanie zákazky revízne postupy podľa zákona o verejnom obstarávaní a nevyplývajú im z predloženia 
cenových ponúk žiadne nároky na uzatvorenie zmluvy na plnenie predmetu zákazky ani iné finančné 
nároky na úhradu nákladov spojených s vyhotovením a predložením cenovej ponuky.  

 

1. Identifikácia verejného obstarávate ľa:  

Verejný obstarávate ľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO:  

Názov verejného obstarávate ľa / obstarávate ľa: Obec Vini čky  

Sídlo:     Obecný úrad, Tokajská 191/5, 076 31 Viničky 

Štatutárny zástupca:    Michal Takáč, starosta obce 

IČO:          00 332 101 

DIČ:            2020730635 

Tel.:            056 / 637 32 81 

E-mail:        obecvinicky@gmail.com 

Internetová stránka:  www.vinicky.sk 

Bankové spojenie:    

Číslo účtu.:                   
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2. Predmet obstarávania: Predmetom zákazky je dodanie 8 kusov elektrobicyklov pre projekt: 
Establishing a Cross-border Community Bicycle Transport System on the settlements of 
Sátoraljaújhely, Zemplén, and Szőlőske.  
Podrobný rozsah predmetu zákazky, technické parameter a množstvo je uvedený v prílohách tejto 
výzvy. 
 Predmet zákazky je v celom rozsahu opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne 
špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov, informácií 
uvedených v opise predmetu zákazky  alebo  uvedené kdekoľvek v tejto výzve alebo v ktorejkoľvek 
z príloh tejto výzvy alebo v inom dokumente, ktorý tvorí súčasť výzvy na predkladanie cenových 
ponúk alebo inej komunikácie s uchádzačmi identifikuje konkrétny typ výrobku alebo výrobok 
konkrétneho výrobcu, uchádzač môže predložiť cenovú ponuku tak, že navrhne  nahradenie  
takéhoto  výrobku ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod 
podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, 
prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú 
uvedené technológie a zariadenia určené. Pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky, 
uchádzač môže predložiť aj ekvivalent inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite. 

2.1 Obhliadka:  Uchádzačom sa odporúča vykonanie obhliadky dokovacej stanice za účelom 
oboznámenia  sa zo systémom nabíjania bicyklov. Termín obhliadky je potrebné dohodnúť 
telefonicky s Michalom Takáčom, starostom obce na t.č.: 056 / 637 32 81 

 
 

3. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obsta rávania:  kúpna zmluva 
 

4. Predpokladaná hodnota zákazky:  Predpokladaná hodnota zákazky bude stanovená na základe 
poskytnutých informácií a cenových ponúk doručených v rámci tohto prieskumu trhu, všetko 
v zmysle § 6 zákona o verejnom obstarávaní. 

5. Miesto dodania predmetu zákazky: Obec Viničky 

6. Lehoty na dodanie alebo dokon čenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: do 31.12.2020 

7. Financovanie predmetu zákazky: Integrovaný regionálny opereračný program, Program 
spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko, SKHU/1601/2.2.1/360 

8. Lehota na predloženie ponuky: 12.08.2020 do 12:00 hod.  

9. Spôsob predloženia ponuky: poštou, kuriérom alebo osobne  

10. Označenie cenovej ponuky:  „súťaž – neotvárať – elektrobicykle“ 

11. Miesto predloženia/doru čenia ponuky: Obec Viničky, Obecný úrad, Tokajská 191/5, 076 31 
Viničky 

12. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Michal Takáč, starosta obce 
 

13. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia   ponúk: 
Hodnotená bude uchádzačom navrhnutá celková cena za celý predmet zákazky na základe prílohy 
č. 1. V prípade, že uchádzač je platcom DPH, bude vyhodnocovaná celková cena vrátane DPH. Ak 
uchádzač nie je platcom DPH, vyhodnocovaná bude cena celkom 

14. Pokyny na zostavenie ponuky:  

Ponuka musí obsahovať návrh ceny na celý predmet zákazky. Cena musí byť uvedená ako cena 
celkom za daný predmet zákazky s DPH na základe prílohy č. 1 a uvádza sa v Eurách.  

Ceny musia byť v mene EURO. Platca DPH uvedie cenu bez DPH, aj vrátane DPH. 

- Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné dokl ady a údaje :  

a. Identifika čné údaje uchádza ča: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre 
daň, telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením 
predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá – odporúčanie predloženia. 

b. Fotokópia dokladu o oprávnení podnika ť. U právnických osôb napr. výpis z 
obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra (stačí 
fotokópia). V prípade, že uchádzač nepredloží doklad o oprávnení podnikať, verejný 
obstarávateľ si túto skutočnosť overí sám v príslušnom registri, v ktorom je uchádzač 
zapísaný  

c. Návrh uchádza ča na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk – vyplnená príloha č. 1 

d. Technický opis ponúkaných bicyklov  – vyplnená príloha č. 2 
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15. Otváranie ponúk: 12.08.2020 o 13:00 hod., Obecný úrad Viničky 

16. Postup pri otváraní ponúk  otváranie obálok bude bez účasti uchádzačov  

17. Lehota viazanosti ponúk : 31.12.2020  

18. Vyhodnocovanie cenových ponúk z h ľadiska splnenia podmienok ú časti a požiadaviek na 
predmet zákazky 

18.1 Verejný obstarávateľ v tomto postupe zadávania zákazky analogicky uplatňuje § 112 ods. 6 
(druhú vetu) ZoVO a bude podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky 
vyhodnocovať po vyhodnotení cenových ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk 
príslušnej časti predmetu zákazky po zostavení poradia.  

18.2 Verejný obstarávateľ uplatní primerane analogicky § 55 ods. 1 ZoVO a bude vyhodnocovať 
cenovú ponuku z hľadiska splnenia podmienok účasti a ponuku z hľadiska splnenia 
požiadaviek na príslušnú časť predmetu zákazky u uchádzača umiestneného na prvom 
mieste v zostavenom poradí po vyhodnotení cenových ponúk na základe kritéria na 
vyhodnotenie cenových ponúk. 

18.3 Pri uplatnení § 55 ods. 1 ZoVO po vyhodnotení cenových ponúk  
na základe kritéria určeného na vyhodnotenie cenových ponúk príslušnej časti predmetu 
zákazky a po zostavení poradia, splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet 
zákazky sa bude vyhodnocovať u uchádzača vyhodnoteného a umiestneného na prvom 
mieste v zostavenom poradí, podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky sa 
nebudú vyhodnocovať u uchádzačoch umiestnených na druhom až x-tom mieste 
v zostavenom poradí, pokiaľ pre ich vyhodnocovanie z dôvodu novozostaveného poradia 
nenastanú dôvody podľa ZoVO a podľa tejto výzvy.  

18.4 Cenová ponuka uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v zostavenom poradí, sa 
bude vyhodnocovať z hľadiska splnenia podmienok účasti a požiadaviek  
na príslušnú časť predmetu zákazky, určených v tejto výzve. Ak dôjde k vylúčeniu 
uchádzača alebo uchádzačov alebo ich ponúk, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok 
účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača alebo uchádzačov v poradí 
tak, aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novozostavenom poradí spĺňal podmienky 
účasti a požiadavky na predmet zákazky, určených v tejto výzve. 

18.5 Ak sa po vyhodnotení splnenia podmienok účasti a požiadaviek na príslušnú časť predmetu 
zákazky preukáže, že uchádzač, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí po 
vyhodnotení cenových ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk, splnil podmienky  
a požiadavky na predmet zákazky, bude tento uchádzač vyhodnotený ako úspešný  
a bude vyzvaný na poskytnutie súčinnosti vedúcej k uzatvoreniu zmluvy o dielo. 

18.6 Ak sa po vyhodnotení splnenia podmienok účasti a požiadaviek na príslušnú časť predmetu 
zákazky preukáže, že uchádzač, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí po 
vyhodnotení cenových ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk, nesplnil 
podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky, verejný obstarávateľ nevyzve ho  
na poskytnutie súčinnosti a neuzatvorí s ním zmluvu o dielo a následne sa zostaví nové 
poradie a bude vyhodnocovaná cenová ponuka z hľadiska splnenia podmienok účasti  
a požiadaviek na predmet zákazky uchádzača umiestneného na druhom mieste v poradí 
a na prvom mieste v novozostavenom poradí. 

18.7 Ak sa po vyhodnotení splnenia podmienok účasti a požiadaviek na príslušnú časť predmetu 
zákazky preukáže, že uchádzača ktorý sa umiestnil na druhom mieste v poradí (a po 
novozostavenom poradí na prvom mieste) po vyhodnotení cenových ponúk na základe 
kritéria na vyhodnotenie ponúk po tom čo uchádzač umiestnený na prvom mieste nesplnil 
podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky a/alebo rovnako nesplnil podmienky 
účasti a požiadavky na predmet zákazky, verejný obstarávateľ ho nevyzve na poskytnutie 
súčinnosti a neuzatvorí s ním zmluvu o dielo a následne sa zostaví nové poradie a bude 
vyhodnocovaná cenová ponuka z hľadiska splnenia podmienok účasti a požiadaviek na 
predmet zákazky uchádzača umiestneného na treťom mieste v poradí a na prvom mieste 
v novozostavenom poradí. Ak sa preukáže, že uchádzač umiestnený na treťom mieste 
v pôvodne zostavenom poradí a na prvom mieste v novozostavenom poradí nespĺňa 
podmienky účasti a/alebo požiadavky na predmet zákazky verejný obstarávateľ nevyzve ho 
na poskytnutie súčinnosti a neuzatvorí s ním zmluvu o dielo a predmetné verejné 
obstarávanie verejný obstarávateľ zruší, nakoľko v zmysle § 55 nie je možné vyhodnocovať 
splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u uchádzača umiestneného 
na štvrtom mieste v pôvodne zostavenom poradí.  
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19. Ďalšie informácie verejného obstarávate ľa: 
- Ponuky doručené verejnému obstarávateľovi po lehote na predkladanie cenových ponúk nebudú 

predmetom skúmania, posudzovania a vyhodnocovania v rámci zadávania predmetnej zákazky, 
a budú záujemcom vrátené neotvorené, pokiaľ bude známa spiatočná adresa. 

- Ponuky predložené v stanovenej lehote budú archivované u verejného obstarávateľa, verejný 
obstarávateľ ich odosielateľom nevráti a ich obsah a informácie budú použité výlučne len na 
výber  zmluvného partnera. Cenové ponuky ani ich časti, verejný obstarávateľ nepoužije  bez 
súhlasu predkladateľa. 

- Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky, ktorej postup a proces zadávania  nie je vzhľadom na 
jej finančný limit definovaný a upravený  v zákone o verejnom obstarávaní postupuje tak, aby 
vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky boli primerané jeho kvalite a cene, všetko 
v súlade s princípmi verejného obstarávania a podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní. 

- Doklady a dokumenty obsahujúce cenovú ponuku sa predkladajú v štátnom jazyku, to znamená 
v slovenskom jazyku.  

- Ak cenová ponuka bude obsahovať dokument v inom ako slovenskom jazyku, musí byť 
predložený v cenovej ponuke aj jeho preklad do slovenského jazyka. Ak sa zistí rozdiel v  obsahu 
predložených dokladov, rozhodujúci je preklad v štátnom jazyku. Dokumenty predložené 
v českom jazyku nemusia byť preložené do slovenského jazyka. 

- Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a vyzvanými subjektmi sa uskutoční písomne 
prostredníctvom pošty, osobným doručením, elektronicky alebo ich kombináciou. 

- Projekt bude realizovaný z dotačných prostriedkov. 
- Verejný obstarávateľ si v prípade nutnosti vyhradzuje právo znížiť rozsah plnenia zákazky 

a zhotoviteľ nemá nárok na žiadne finančné náhrady ani kompenzácie ani zmluvné pokuty 
z dôvodu zníženia rozsahu zákazky. 

- Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly riadiacim orgánom, resp. inými oprávnenými osobami. 
- Uchádzačom sa odporú ča vykonanie obhliadky dokovacej stanice za ú čelom oboznámenia  

sa zo systémom nabíjania bicyklov. Termín obhliadky  je potrebné dohodnú ť telefonicky s 
Michalom Taká čom, starostom obce na t. č.: 056 / 637 32 81. 

 
 

 
 
S úctou,  
 
 
 
 
 
 

..........................................................  
     Michal Takáč, starosta obce 

Prílohy:  
 
Príloha č.1 – Návrh na plnenie kritérií 
Príloha č. 2 – Technické požiadavky na predmet zákazky 
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Príloha č. 1  

Návrh na plnenie kritérií 
  
Obchodné meno:   
 
Sídlo dodávateľa:      
 
IČO:   
 
DIČ:   
 
Email:   
 
Telefón:   
 

Č.p. Názov položky M.J. Množ. 
 

Jednotková 
cena  

(bez DPH) 

Celková 
cena  

(bez DPH) 

1 
 Elektrobicykel  (prosím uviesť značku a typ) 
 
……………………………………….… 

ks 8   

 SPOLU bez DPH    

 DPH 20%  

 SPOLU s DPH  

 

*sme/nie sme platcami DPH  (nehodiace sa preškrtnite) 
 
V cene sú zahrnuté všetky náklady spojené s dodaním predmetu zákazky vrátane dopravy, colných 
poplatkov, DPH a podobne. 
 
 
 
 
 
 
V ..............................., dňa…………………..   ……………………………………… 

Meno a priezvisko oprávnenej osoby,   
podpis a pečiatka  
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Príloha č. 2 

Technické požiadavky na predmetu zákazky  
 
 
 

Názov a typ bicykla: ……………………………….……. 
 

 

P.č. Určenie technických parametrov Predpísané 
technické parametre 

Ponúkané technické 
parametre 

1. Hmotnosť bicykla max. 25 kg  

2. 
Vyhotovenie bicykla - odolné voči počasiu, 
farba odolná voči slnečnému žiareniu 
a poveternostným vplyvom 

áno  

3. 

Bicykel špeciálne poskladaný 
z jedinečných častí a rozoberateľný iba 
pomocou špeciálnych nástrojov. 
Zabezpečené proti odcudzeniu 

áno  

4. Rám bicykla Unisex a hlavné súčiastky 
vyrobené z hliníkovej liatiny áno  

5. 
Ochrana proti vonkajším vplyvom 
a násilným poškodením, všetky káble 
vedené vo vnútri rámu bicykla 

áno  

6. Predné-zadné LED osvetlenie áno  

7. Predný nákupný košík áno  

8. Nosnosť nákupného košíka min. 10 kg  

9. Predný a zadný blatník áno  

10. 
Kolesá: 26“ Plášť a duša odolné voči 
prepichnutiu a poškodeniu, talk v 
pneumatikách: 3 bar 

áno  

11. 
Sedlo: gélové, nastaviteľné, pohodlné a 
zabezpečené proti odcudzeniu. 
Neabsorbuje vodu počas dažďa 

áno  

12. Ďalšia výbava: odrazky na špicoch 
a pedáloch, vyklápací stojan, zvonček áno  

13. 

Inteligentný bezpečnostný zámok, 
zabraňujúci odcudzeniu bicykla mimo 
dokovacej stanice, obsahujúci GPS 
sledovacie zariadenie, čítačka QR kódov a 
čítačku RFID kariet 

áno  

14. Možnosť umiestnenia reklamnej plochy na 
zadnom blatníku áno  

15. 

Pohon bicykla zabezpečený 250W BLDC 
motor s jednosmerným prúdom, so 
snímačom  krútiaceho momentu a 
riadiacou jednotkou 

áno  

16. Zadný náboj s 3-7 stupňovou prevodovkou áno  

17. 
Brzdy: Predná V-brzda, zadná kontra 
alebo V-brzda alebo nábojová valčeková 
brzda 

áno  

18. 
Akumulátor: 36 V, zabudovaný v ráme 
alebo na inom mieste, odstrániteľný iba 
špeciálnym nástrojom 

áno  
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19. Automatické nabíjanie akumulátora 
v dokovacej stanici áno  

20. Výkon akumulátora (36V-522 Wh) áno  

21. 

Elektromotor musí zodpovedať európskej 
norme PEDELEC, EU normám 
(EN15194), EPAC-Electrically Power 
Assisted Cycles 

áno  

22. Elektronická pomoc pri poháňaní do 25 
km/h áno  

23. 
Možnosť získania informácie o aktuálnej 
pozícií bicyklov a o stave akumulátorov 
cez softvér 

áno  

24. 

Vypožičanie bicyklov pomocou RFID karty 
alebo mobilnej aplikácie zabezpečená 
v maďarskom, slovenskom a anglickom 
jazyku 

áno  

25. 
Terminál s dotykovým LCD displejom 
zabezpečujúci registráciu, platbu, mapové 
služby a vypožičanie bicyklov 

áno  

26. 
Komunikácia pomocou SIM karty, každý 
bicykel musí obsahovať jedinečné 
identifikačné číslo 

áno  

27. 
Zapínanie bicykla tlačidlom ON/OFF 
umiestnenom na ovládacom zariadení na 
ľavej strane 

áno  

28. 
Nastavenie rýchlosti stupňa elektromotora: 
3 rýchlosti (1.Minimum, 2.Medium – 
3.High) 

áno  

29. 

Prerušenie poháňania elektromotorom po 
dosiahnutí rýchlosti 25 km/hod. 
Spustenie zabudovaného motora iba v 
prípade otáčania pedálov. 

áno  

 
 
Uchádzač predloží konkretnú výrobnú zna čku a typ bicykla s uvedením technických 
parametrov minimálne v rozsahu vyššie uvedeného opi su predmetu zákazky (pod ľa bodu 1. - 
29.) 
 
 
Požadovaný spôsob napájania bicykla na jestvujúcich  dokovacích staniaciach – Spojenie 
medzi dokovacou stanicou a elektrickým bicyklom:  
V dokovacej stanici elektrický zámok zabezpečuje, aby len registrovaní zákazníci používali bicykel. 
Elektrický zámok sa otvára a uvoľňuje bicykel, keď sa registrovaný zákazník dotkne RFID kartou 
externého panela, alebo sa bicykel dá odstrániť z doku pomocou štvormiestneho PIN kódu získaného 
prostredníctvom online aplikácie. Každý elektrický bicykel má elektrický konektor, ktorý je kompatibilný 
s dokovacou stanicou. Konektor má mikročip, ktorý je rozpoznaný zabudovaným uzamykacím 
systémom a uzamykací systém a konektor majú magnetické elektrické spojenie. Vďaka elektrickým 
konektorom zabudovaná batéria každého vráteného bicykla prijíma nabíjací prúd. Elektrický zámok 
umiestnený v doku, zásuvka umiestnená na elektrickom bicykli, vstavaný mikročip, úroveň nabitia 
batérie komunikujú na rozhraní vybudovanom medzi dispečingovým strediskom a stanicami.  
Elektrický zámok zabudovaný v doku a zásuvka zabudovaná v bicykli zabezpečujú, že neoprávnené 
osoby nemôžu bicykel žiadnym spôsobom odstrániť / odcudziť. 
 
 
Vzhľadom na to, že ma ďarský zmluvný partner projektu má dodané dokovacie stanice, je 
potrebné, aby bicycle, ktoré sú predmetom obstaráva nia, boli kompatibilné s jestvjúcimi 
dokovacími staniciami na ma ďarskej strane, aby bolo možné naplni ť ciele projektu.  
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Konektor medzi dokovacou stanicou a bicyklom 
 
 
 
 
 
 
  


