
Výzva  
na predloženie cenovej ponuky na obstaranie predmetu zákazky  

podľa §117 zákona o verejnom obstarávaní 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa ( sídlo spoločnosti ) 

 

Názov: REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SO SÍDLOM V KOŠICIACH 
Sídlo:   Ipeľská č. 1, 040 11 Košice 
Právna forma:    Rozpočtová organizácia 
IČO: 00606723 
DIČ: 2020928052 
V zastúpení: MUDr. Kaplanová Margita 
Kontaktná osoba:  Lengyel Ladislav 
Telefón: 055/7860128 
E- mail:  prevadzka@ruvzke.sk 
WEB:     www.ruvzke.sk  

 

 

2. Názov predmetu zákazky: „ Motorové vozidlo Škoda Fabia Combi “ 

                                       CPV kód:  34110000-1 Osobné automobily 

 

3. Opis predmetu zákazky a jeho rozsah: 
  3.1  Predmetom zákazky je – „ Motorové vozidlo Škoda Fabia Combi “ 

                      ▪   3.2  Predmet zákazky je financovaný zo štátneho rozpočtu 
                        ▪   3.3  Podrobný opis predmetu zákazky tvorí príloha č.1 
 

  

4. Základné zmluvné podmienky: 
 Miesto plnenia služby: RÚVZ so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 040 11 Košice 
 Termíny poskytnutia služby: 10.07. 2017- 31.10.2017 
 Splatnosť faktúr: 14 dní odo dňa jej doručenia do sídla spoločnosti bod 1 
 Predmet zákazky bude financovaný zo štátneho rozpočtu na základe faktúr, bez zálohovej 

platby. 
 Fakturácia sa uskutoční po prevzatí predmetu zákazky obstarávateľom a podpísaním 

dodacieho listu. 
 Fakturácia musí obsahovať náležitosti daňového dokladu. Súčasťou faktúry musí byť dodací 

list potvrdený verejným obstarávateľom 
 Poskytnutie predmetu zákazky, služby, bude realizované priebežne počas doby platnosti 

zmluvy v súlade s výsledkom výberového konania. 

 

5. Typ zmluvy: Záväzná objednávka. 
 

6. Predpokladaná hodnota predmetu zákazky:  10 382,50  bez DPH 
 

7. Cena a určenie ceny:  
Objednávateľ požaduje, aby faktúra za predmet zákazky obsahovala jednotkovú cenu 
každej položky bez DPH, sadzbu DPH a s DPH danej položky a celkovú cenu dodanej 
položky. Celková výsledná cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky. 

 
8. Kritéria vyhodnotenia ponuky: Najnižšia cena  

 



9. Podmienky účasti: 
Dodávateľ musí predložiť spolu s cenovou ponukou kópiu dokladu o oprávnení podnikať. 

 
10. Lehota na predloženie ponuky: najneskôr do 07.07.2017 do 12:00 hod. 

 
11. Miesto a spôsob predloženia ponuky: 

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku poštou alebo osobne na adresu: 
RÚVZ so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 040 11 Košice  
Takto doručené ponuky sa predkladajú v stanovenej lehote v zalepenej obálke s označením 
„NEOTVÁRAŤ“ s uvedením názvu zákazky  

                                                                            alebo 
elektronicky na emailovú adresu:  prevadzka@ruvzke.sk  a do predmetu správy uveďte 
názov zákazky. 

 
12. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

 prípadné otázky k predmetu zákazky sa môžu doručiť obstarávateľovi: 
 najneskôr 48 hod pred termínom ukončenia predkladania ponúk na pisarova@ruvzke.sk 
 telefonicky najneskôr 24 hod na č. t. 055 / 7860128  p. Lengyel 
 verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak sa 

zmenia okolnosti, za ktorých sa súťaž vyhlásila a nespĺňa požiadavky verejného 
obstarávateľa. 

 všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky na obstaranie predmetu zákazky 
znáša  uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku. 

 

 
 

 
 
 

V Košiciach dňa 22.06.2017 

 

 

                                                                                                                            MUDr. Kaplanová Margita 
                                                                                                                       regionálny hygienik     
                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č.1 

Škoda Fabia Combi DRIVE 1.0 TSI 70kW, 5-stup.manual.prevodovka 

Základná výbava: 

Bezpečnosť, funkčnosť, komfort: 

• 4 reproduktory (pasívne) 
• Trojbodový bezpečnostný samonavíjací pás vzadu 
• Airbag vodiča a spolujazdca, spolujazdca s deaktiváciou 
• Bočné a zadné okna tónované 
• Bočné airbagy vpredu a hlavové airbagy 
• Bubnové brzdy vzadu 
• Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním 
• Držiak na okuliare 
• Elektrické ovládanie okien vpredu 
• ESC vrátane ABS, EBV, MSR, ASR, EDS, HBA, DSR, ESBS, TSA, RBS, XDS+, multikolíznej brzdy a 

funkcie prefill 
• USB port 
• Projektorové svetlomety s LED denným svietením 
• Hlavové opierky vzadu - 3 kusy 
• Elektronický imobilizér 
• Intervalový spínač stieračov, nastaviteľný potenciometrom (4 stupne) 
• Klimatizácia 
• Komfortné telefonovanie s Bluetooth 
• Kontrola tlaku v pneumatikách 
• Lakťová opierka vpredu 
• Make-up zrkadlo vľavo 
• Make-up zrkadlo vpravo 
• Mechanické výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča 
• Predné hmlové svetlomety 
• Odkladacia schránka v batožinovom priestore 
• Ovládač na volante pre rádio a telefón 
• Poťah sedadel - tkanina - Drive 
• Predĺžený servisný interval 
• Rádio SWING 
• S diaľkovou reguláciou polohy svetlometov 
• S odkladacími kapsami vzadu (na dverách alebo boku) 
• S optickou a akustickou kontrolou zapnutia bezpečnostného pásu 
• S osvetlením batožinového priestoru 
• Set na opravu pneumatík 
• Denné svietenie 
• Štart/Stop systém s rekuperáciou 
• Stierač zadného okna s ostrekovačom a cyklovačom 
• Strešná anténa 
• Čierny strešný nosič 
• Trojbodový bezpečnostný pás vzadu v strede 
• Elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá 
• Vrstvené čelné sklo tónované 
• Uzatvárateľná odkladacia schránka s osvetlením 
• Veko palivovej nádrže so škrabkou na ľad 
• Výškovo nastaviteľné opierky hlavy predných sedadiel 
• Zadné sedadlo a operadlo delené a sklopné 60:40 



• Zakrytie batožinového priestoru - rolo 
• Maxi DOT 
• Speed Limiter 
• 12 V zásuvka v batožinovom priestore 
• 2x sklopný kľúč s diaľkovým ovládaním 
• Trojbodový bezpečnostný samonavíjací pás vzadu 

Interiér 

• Trojramenný multifunkčný kožený volant 
• Hlavica radiacej páky z kože 
• Madlo ručnej brzdy z kože 
• Stropné madlá sklopné 
• Vnútorné svetlo 
• Zakrytie radiacej páky z koženky 
• Chromový paket 
• Dekoračné obloženie 

Exteriér 

• Disky ITALIA z ľahkej zliatiny, antracit 7J x 16 
• Pneumatiky 215/45 R16 86H 
• Vonkajšie spätné zrkadla a ďalší diely vo farbe vozidla 
• Vonkajšie spätné zrkadlo vľavo, konvexné 
• Vonkajšie spätné zrkadlo vpravo, konvexné 

Doplnková výbava 

• Farba biela Candy 
• Rezerva na oceľ.disku 
• Easy Light Asistent 
• Bezpečnostné skrutky kolies 
• Tempomat s obmedzovačom rýchlosti 
• Podlahové koberčeky 
• Povinná výbava (lekárnička, lano, trojuholník...) 
• Zimné pneumatiky na oceľových diskoch 

 

 

 


