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Váš list číslo/zo dňa Naše číslo  Vybavuje   Košice 

     Ing. Patrik Ivanišin           14.02.2020

    tel. č.: 0910 11 93 44   

   
 

Vec: Verejné obstarávanie - auto 

 

 

Vážený obchodný partner. 

 

 

Mestská časť Košice Krásna má záujem o nákup 5 miestneho úžitkového automobilu.  

 

 

V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme osloviť ako jedného z potenciálnych dodávateľov. 

 

 

Predmet dopytu : 

 

a) Nákup 5 miestneho úžitkového automobilu pre potreby samosprávy v MČ Košice Krásna. Nové 

vozidlo nahradí v súčasnosti používanú Škoda Roomster, obstarávame vozidlo obdobnej 

kategórie. 

Predpokladáme ročný nájazd približne 10 000 km. Obvykle bude používané na krátke 

vzdialenosti v rámci mesta Košice a jeho blízkeho okolia. Čiže auto postačuje v základnej 

výbave so štandardnými prvkami ( napr. manuálna klimatizácia, elektrické sťahovanie predných 

okien, centrálne zamykanie, bezpríplatková farba, posilovač riadenia a podobne.), nie 

nadštandard ( napríklad navigácia, automatická klimatizácia, metalický lak, tempomat a 

podobne).  Druh pohonu nešpecifikujeme , ani výkon motora. 

Rozmery vozidla pri tolerancii +-5 % : 

Dĺžka : 4 400 mm 

Šírka vrátane spätných zrkadiel : 2 000 mm   

Ako súčasť ponuky, čiže požadovanú výbavu prosím uveďte : ťažné zariadenie, zimné 

pneumatiky s diskami, predné a zadné zásterky, gumové koberce, gumovú vaňu v batožinovom 

priestore. 

Do ponuky prosím priložte technický list – technické parametre vozidla, záručné podmienky, 

spoplatnenie predĺžených záruk, možnosti servisných zmlúv, prípadne akciové balíky 

doplnkového príslušenstva atď.  

Preferujeme zadné dvere dvojkrídlové ( kufor ). 

 

b) Obstarávateľ uvažuje s možnosťou financovania cez lízing, ponúknite, prosím, aj financovanie 

formou lísingu, kde splátka lísingu a jednotlivých poistení budú uvedené osobitne. Uveďte 

variantu s najnižšou možnou akontáciou ( cca 5% ) a variantu s akontáciou 50 % a dobu 

splácania 4 roky. 
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Doručenie Vašej ponuky stanovujeme do 2.3.2020, 10:00 hod vrátane, a to : 

 

a) emailom na adresu prednosta@kosicekrasna s označením VO – AUTO 

alebo 

 

b) v zalepenej obálke s označením VO – AUTO 

Cenu pre bod a) uveďte osobitne – aby bola jasná cena aj financujúca čiastka pre bod b). 

 

Uveďte záručné podmienky. 

Obstarávateľ predpokladá nákup v priebehu mesiacov 03-04/2020, vyhradzuje si však právo zrušiť 

verejné obstarávanie a neobstarať. 

Uveďte dodacie podmienky – možný termín dodávky. 

 

 

 

S pozdravom               Ing. Peter Tomko  

starosta  


