VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“):
1. Identifikácia verejného
obstarávateľa:

2. Poverená osoba pre VO:

3. Miesto a spôsob
predloženia/doručenia ponuky

4. Predmet obstarávania

ustanovenie zákona

§ 7 ods. 1 písm. b)

Názov

Obec Nováčany

Sídlo

Nováčany 144, 044 21 Šemša

Štatutárny zástupca

Ing. Ján Štrbík, starosta

IČO

00324523

DIČ

2020746145

IČ DPH

-

E-mail

novacanyocu@gmail.com

Internetová stránka

http://www.obecnovacany.sk/

Bankové spojenie

Prima banka Slovensko a.s.

Číslo účtu

SK80 5600 0000 0005 0423 9002

Názov

JUDr. Anna Filipová

Sídlo

Banícka 1732/12, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO

47874856

DIČ

1078651805

IČ DPH

nie je platca DPH

E-mail

judr.filipova.vo@gmail.com

osobne/prostredníctvom sídlo poverenej osoby pre VO
pošty:
E-mail

judr.filipova.vo@gmail.com

Názov projektu:

Komplexné nakladanie s odpadmi v obci
Nováčany

Názov procesu:

Dopravné prostriedky s príslušenstvom na
manipuláciu s odpadom

Stručný opis zákazky

Cieľom tohto verejného obstarávanie je výber
dodávateľa na dodanie dopravných prostriedkov
s príslušenstvom na manipuláciu s odpadom pre
potreby realizácie projektu spolufinancovaného
z operačného programu: Operačného programu
Ľudské zdroje
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí
bod 6 tejto výzvy.

CPV kód

16700000-2 - Traktory/ťahače; 34223370-0 -
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Prívesy s vyklápaním; 34223300-9 - Prívesy;
16810000-6 - Časti poľnohospodárskych
mechanizmov; 60000000-8 - Dopravné služby
(bez prepravy odpadu); 43328100-9 Hydraulické zariadenia
5. Výsledok verejného
obstarávania

zmluva – písomná
forma

Kúpna zmluva

minimálne zmluvné
podmienky

Cena bude stanovená v súlade so zákonom NR
SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších
predpisov a vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z.z.,
ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996
Z.z. a budú v nej zahrnuté všetky náklady
súvisiace s plnením záväzku dodávateľa.
Cena je totožná s ponukovou cenou uchádzača.
Cena bude určená v eurách nasledovne:
-

cena spolu bez DPH
DPH 20%
cena spolu vrátane DPH

K zmene ceny môže dôjsť v prípade zmeny
zákonnej sadzby DPH. Ostatné zmeny ceny nie
sú prípustné.
Miesto a termín dodania – podľa bodu 8 tejto
výzvy
Platobné podmienky:







Verjný obstarávateľ neposkytne
dodávateľovi preddavok.
Platba bude vykonaná bezhotovostným
platobným stykom na základe riadne
vystavenej faktúry.
Faktúra musí obsahovať všetky
náležitosti stanovené právnymi
predpismi pre daňové doklady.
Splatnosť faktúry bude 60 dní od
doručenia faktúry.

Dodacie podmienky: Dodávateľ vykonáva
činnosti spojené s predmetom výzvy na vlastnú
zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje
technické špecifikácie, právne a technické
predpisy, vyhlášky platné v SR, najmä stavebný
zákon, zákon o bezpečnnosti a ochrane zdravia
pri práci.
6. Podrobný opis predmetu
zákazky (predmetu
obstarávania)

opis:

1. Traktor – minimálne požiadavky
Motor: trojvalcový s objemom 2900 cm3,
menovitý výkon 75HP/55 kW, suchý vzduchový
filter, palivová nádrž s objemom 140l
Prevodovka: maximálna rýchlosť 40 km/h,
Hydraulika: OC tandemové čerpadlo 94 l/min
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prietok oleja (50 + 24l/min), dva páry
vonkajších hydraulických okruhov
Zadný vývodový hriadeľ: 540/540E/1000 ot/min
Elektrická výbava: štartovanie kľúčikom, 12 V
elektrický systém, akumulátor 12V, alternátor
90A, sedempólová zásuvka pre závesné náradia
Závažie: predné (á 50 kg) - 8 ks
Kabína a osvetlenie: kabína s kúrením a
klimatizáciou, odpružená sedadlo vodiča,
sedadlo spolujazdca, dve spätné zrkadlá, stierač
predného a zadného skla, osvetlenie podľa
vyhlášky, pracovné svetlomety
2. Čelný nakladač -minimálne požiadavky
Maximálna výška zdvihu v otočnom čape (mm)
3 766
Zdvíhacia sila 800mm od otočného čapu (kg) 1
957
EURO rýchloupínacie prvky pre uchytenie
príslušenstva
mechanické samovyrovnanie príslušenstva
indikátor hladiny lopaty
ovládanie nakladača z kabíny traktora s 2+1
funkciami
Lopata so šírkou 2000 mm
Paletizačné vidly
3. Vlečka -minimálne požiadavky
Nosnosť 6 ton
sociálny aspekt

NIE

zelené VO

NIE

7. Predpokladaná hodota zákazky 66515,00

EUR bez DPH

Nováčany 144, 044 21 počas realizácie projektu
8. Miesto a termín dodania
Šemša
predmetu zákazky, lehota na
NUTS kód:
SK042 - Košický kraj
dodanie alebo dokončenie
predmetu zákazky alebo trvanie
zmluvy
„Operačný program Ľudské zdroje“
9. Financovanie predmetu zákazky projekt
spolufinancovaný z
operačného programu:
10. Lehota na predloženie ponuky

13.11.2019

najnižšia ponúknutá cena za celý predmet
prieskumu trhu s DPH

11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
s pravidlami ich uplatnenia a
spôsob hodnotenia ponúk
12. Pokyny na zostavenie ponuky

9,00

forma

v listinnej alebo elektronickej forme vyplnením
prílohy k tejto výzve a zaslaním na určenú
adresu doručovania

počet vyhotovení

1

jazyk

slovenský
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spôsob označenia
ponuky

listinne/mailom: Nováčany-odpad-traktorcenová ponuka-neotvárať

variantné riešenie

nie je možné

komplexnosť dodávky ponuka na celý predmet zákazky
platnosť ponuky

31.12.2019

poskytovanie
informácií

písomne prostredníctvom pošty, elektronicky,
resp. kombinácia uvedených

obhliadka miesta

-

prílohy/doklady/údaje: vyžadujú
sa:

Identifikačné údaje uchádzača:
(obchodné meno a sídlo uchádzača,
IČO, DIČ, IČ pre daň, prípadne aj
telefón, fax, e-mail, webová
stránka, bankové spojenie, č. účtu a
pod.) s uvedením predmetu
zákazky na ktorú sa ponuka
predkladá – odporúčanie
predloženia (Príloha 1) – podpis,
pečiatka (ak relevantné)
Návrh uchádzača na plnenie
kritéria na vyhodnotenie ponúk
(Príloha 1) – podpis, pečiatka (ak
relevantné)
Fotokópia dokladu o oprávnení
dodávať tovar, poskytovať službu
resp. uskutočňovať stavebné práce
IBA v prípade, ak nie je verejne
dostupná;
Čestné vyhlásenie (Príloha 2) –
podpis, pečiatka (ak relevantné)
Špecifikácia tovaru

13. Otváranie ponúk

13.11.2019

12,00

neverejné
14. Ďalšie informácie

Dodávateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho
s predmetom tejto zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti
Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to
oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im
všetku potrebnú súčinnosť.
Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
a) Riadiaci orgán/Sprostredkovateľský orgán a ním poverené osoby;
b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo
Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby;
c) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby;
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a
osoby poverené na výkon kontroly/auditu;
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora
audítorov;
f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ;
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s
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príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo:
 zrušiť použitý postup zadávania zákazky v prípade, ak sa zmenia
okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, pričom
následne nebude uzatvorená Zmluva;
 zrušiť použitý postup zadávania zákazky v prípade, že v termíne
na predkladanie ponúk nebola doručená ani jedna ponuka;
a/alebo ak kontrolný orgán neschváli verejné obstarávanie;
 nevybrať ani jednu ponuku v prípade, že ponuky nebudú
zodpovedať určeným požiadavkám;
 neprijať ponuku, ktorej celková cena za dodanie predmetu
zákazky prevyšuje finančný limit vyčlenený verejným
obstarávateľom pre požadovaný predmet zákazky;
 uzatvoriť zmluvu len s úspešným uchádzačom, ktorý bude mať
vykonaný zápis v registri partnerov verejného sektora, v prípade
ak to povaha a finančný limit zadávanej zákazky vyžaduje.
Verejný obstarávateľ umožňuje predloženie ponuky s ekvivalentným
riešením ku konkrétnym výrobkom, značkám resp. výrobcom
uvedeným v projektovej dokumentácii, technickej špecifikácii a
výkaze výmere (ďalej len "výrobky"). Pri použití ekvivalentného
riešenia k výrobkom musí mať navrhované riešenie vlastnosti
(parametre) rovnocenné alebo vyššie vlastnostiam (parametrom)
uvedených výrobkov (materiálov, technológií, atd.).
Kúpna zmluva bude vyžiadaná od víťazného uchádzača;
15. Upozornenie

prieskum trhu BUDE VIESŤ k uzavretiu odberateľsko-dodávateľského
vzťahu. Vzhľadom na túto skutočnosť zadávateľ BUDE oznamovať
výsledky prieskumu trhu subjektom, ktoré v rámci prieskumu predložili
ponuku.

_________________________
JUDr. Anna Filipová
poverená osoba pre VO
04.11.2019

Prílohy:
Príloha č. 1 – Identifikačné údaje uchádzača, plnenie kritéria
Príloha č. 2 – Čestné vyhlásenie
Príloha č. 3 – Kúpna zmluva - návrh
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