Obec Slavošovce, č. 113, 049 36 Slavošovce
Výzva na predloženie ponuky
Dňa: 04.02.2019
Obec Slavošovce, 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 žiada o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky:

“Kolesový traktor s príslušenstvom”
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7ods. 1 písm. b) ZVO:
Názov:
Sídlo:
V zastúpení:
IČO:
Web:
e-mail:

Obec Slavošovce
Slavošovce 113, 049 36 Slavošovce
Ing. Štefan Bašták, starosta obce
00 328 847
www.obecslavosovce.sk
starosta@obecslavosovce.sk

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky: ABIZ s.r.o., Hraničná 4716, 058 01 Poprad
3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Ing. Monika Ivanová, oprávnená osoba na verejné
obstarávanie
4. Predmet obstarávania: dodanie tovaru zmysle § 3 ods. 2 ZVO, s názvom: „Kolesový traktor
s príslušenstvom“, projekt s názvom: Zberný dvor v obci Slavošovce a sanácia skládky.
CPV kódy: 42990000-2, 16700000-2, 43250000-0, 34223300-9, 43414000-8, 34928480-6, 44613800-8,
60000000-8,
Podrobný opis:
Jedná sa o dodanienovej/nepoužívanej technológie slúžiacej na zvoz a manipuláciu TKO:
• kolesový traktor
• čelný nakladač
• vlečka k traktoru
• nesený drvič biologicky rozložiteľného odpadu

Minimálne parametre požadovaného technologického vybavenia sú nasledovné:
1. Kolesový traktor – 1 ks:
Motor

4-valcový - výkon min. 75 HP;

Emisná norma

min. Stage III B; DOC filter

Obsah valcov

max. 2950

Točivý mément,prevýšenie Nm/%

min.300/25

Plnenie

turbodúchadlo

Prevodovka

mechanická, plne synchronizovaná

Počet prevodových stupňov

min. 12/12

Rýchlosť

min.30 km/hod.

Otáčky VH

540/1000

Hydraulika

výkon čerpadla min. 50 l/min.

Vonkajšie okruhy

4+1 rýchlospojky ISO

Trojbodový záves

kategória II.

Ovládanie

mechanické

Pracovný tlak

min. 18 Mpa

Zdvíhacia sila

min.24 kN

Kabína

vyhrievaná s ventiláciou, recirkuláciou

Sedadlo

mechanicky odpružené,

Sedadlo spolujazdca

áno

Volant

sklopný

Riadenie

hydrostatické

Záves

etážový prestaviteľný,mechanická hubica

Hmotnosť

min.3100 kg

Dlžka

max.4 750 mm

Výška

max.2600 mm

Rázvor

min. 2200 mm

Predné kolesá diskové

11,2-24 ( 280/85-24 )

Zadné kolesá diskové

16,9-30 ( 420/85-30 )

2. Čelný nakladač:
Zdvíhacia výška v oku výložníka

min 3,1 m

Zdvíhacia výška pod prac. náradím

min. 2,9 m

Zdvih v max. výške

min. 1 220 kg

Zdvih vo výške 1,5 m

min. 1 400 kg

Vyklápací uhol

min. 50 stupňov
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Zaklápací uhol

min.42 stupňov

Tlmič rázov

áno

Tretia funkcia

áno

Združená rýchlospojka hydraul. hadíc

áno

Hmotnosť

max. 320 kg

Lyžica

hĺbka min. 70 cm, šírka min. 180 cm

Paletizačné vidly nosnosť

min. 1000 kg

3. Vlečka k traktoru – 1 ks:
vlečka/náves: Trojstranná, sklápateľná korba
sklápanie
trojstranné
nosnosť

min. 5 t

objem ložného priestoru

min. 8 m3

počet náprav

1 + podporné koleso

bezpečnostné zaisťovacie kliny

áno

ťažné oko

priemer 40 mm

zadné čelo

otváranie horné i spodné

brzdový systém

dvojokruhový

4. Drvič – 1 ks
Priemer materiálu

min.140 mm

Vkládací otvor

min. 180x140

Pohon

od vývodového hriadľa traktora

Priemer disku

min. 650 mm

Hodinový výkon

min. 6 - 8 m3

Štiepkovaice ústrojenstvo

min. 3 nože

Veľkosť štiepky

min. 6-12 mm

Otočná vyfukovacia turbína

min. 270 stupňov

Vkladacia násypka rozmer

1000 x 640 mm

Podvozok

Jedno nápravový

Rozmer stroja v,š,d

max.2270 x1350 x2500 mm

5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Kúpna zmluva (ďalej len Zmluva)
podľa § 409 a nasl.zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Návrh zmluvných podmienok je
prílohou č. 2 k tejto výzve.
6. Predpokladaná hodnota zákazky: 66 724,67 EUR bez DPH.
7. Miesto dodania predmetu zákazky: obec Slavošovce, okres Rožňava
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8. Lehoty alebo termín na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: do 3
mesiacov, (v zmysle Zmluvy) odo dňa odoslania jednostrannej písomnej objednávky od verejného
obstarávateľa.
9. Financovanie predmetu zákazky: Európsky fond regionálneho rozvoja a vlastných zdrojov: kód
výzvy- OPLZ-PO6-SC611-7-1. Výzva zameraná na vybudovanie, resp. dobudovanie systému
triedeného zberu a odvozukomunálneho odpadu a realizáciu sanačných prác nelegálnych skládok,
vrátane eliminácie nepriaznivých vplyvovnelegálnej skládky.
10. Lehota na predloženie ponuky: 13.02.2019 do 12:00 hod.
11. Spôsob predloženia ponuky: e-mailom, poštou/ doručovateľskou službou alebo osobne osobe
poverenej verejným obstarávaním
12. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:
kritériom na vyhodnotenie ponúk je: najnižšia cena, t. j. ponuková cena celkom v EUR s DPH.
Na prvom mieste sa umiestni ponuka s najnižšou celkovou cenou s DPH. Poradie ostatných ponúk sa
určí vzájomným porovnaním ponukových cien (vyššia cena = nižšie poradové miesto).
Verejný obsratávateľ si vyhradzuje právo zrušiť postup zadávania zákazky, ak najnižšia ponuková
cena bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky.
13. Pokyny na zostavenie ponuky:
Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej (listinnej) forme, na celý predmet zákazky, nie na časti,
v jednom originálnom vyhotovení. Verejný obstarávateľ neumožňuje predložiť variantné riešenia.
Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty sa predkladajú v štátnom jazyku (t.j. v slovenskom jazyku). Ak
je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným
prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v
českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.
Označenie ponuky:
V prípade predloženia v listinnej podobe „Súťaž – NEOTVÁRAŤ“ a heslo súťaže: „Zberný dvor
Slavošovce – traktor s príslušenstvom“
V prípade predloženia v elektronickej podobe (e-mailom), do predmetu správy naspísať „Súťaž:
„Zberný dvor Slavošovce – traktor s príslušenstvom“

-

Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
a. Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň,
telefón, , e-mail, webová stránka) s uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá –
odporúčanie predloženia „návratky“ v prílohe č. 1 tejto Výzvy
b. Cena za jednotlivé technológie predmetu zákazky bez DPH, konečnú cenu za celý predmet
zákazky bez DPH, výška sadzby DPH, konečnú cenu za celý predmet zákazky s DPH odporúčanie predloženia „návratky“ v prílohe č. 1 tejto Výzvy
c. Doklad preukazujúci splnenie požiadaviek na predmet zákazy - Katalógové listy, resp.
podrobnejší opis technických údajov, z ktorých je zrejmé typové označenie, názov alebo
obchodná značka a technické údaje zariadení a tovarov.

4

Nepredloženie dokladu sa bude považovať za nesplnenie požiadaviek na predmet zákazky a
uchádzač bude z predmetného verejného obstarávania vylúčený.

d. Doklad o oprávnení podnikať týkajúci sa predmetu zákazky – až úspešný uchádzač bude

vyzvaný na predloženie originál dokladu o oprávnení podnikať resp. jeho overenej kópie
v predmete zákazky
14. Otváranie ponúk: 13.02.2019 o 14:00 hod., sídlo spoločnosti ABIZ s.r.o., Hraničná 4716, 058 01
Poprad
15. Postup pri otváraní ponúk: otváranie ponúk bude verejné a bude vykonané len vo vzťahu
k ponukám, ktoré boli doručené v lehote na predloženie ponuky (bod. 10 tejto výzvy). Ponuky
predložené po lehote na predloženie ponuky vráti uchádzačom späť neotvorené, nebudú
vyhodnotené.
16. Lehota viazanosti ponúk: 31.03.2019
17. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: Ing.Monika Ivanová – osoba poverená
verejným obstarávaním;
ABIZ s.r.o., Hraničná 4716, 058 01 Poprad,
tel. kontakt: +421 907 353 952, e-mail: abizsro@mail.com
18. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ bude požadovať predloženie návrhu Zmluvy s neoddeliteľnými prílohami
(viď. príloha č. 2 tejto výzvy ) až od úspešného uchádzača.
Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom až po preukázaní splnenia
podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) a ak u neho neexistuje dôvod na vylúčenie podľa
§ 40 ods. 6 písm. f) ZVO.

Vopred vám ďakujeme za predloženie ponuky

S úctou,

..........................................................
Ing. Štefan Bašták, starosta obce
Prílohy:
Príloha č.1 – „ návratka” –cenová ponuka
Príloha č. 2 – návrh Kúpnej zmluvy
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Návratka
Príloha č. 1 – Cenová ponuka
Verejný
obstarávateľ:
Názov predmetu
zákazky:

Obec Slavošovce, Slavošovce 113, 049 36 Slavošovce

„ Kolesový traktor s príslušenstvom“

Obchodné meno
uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Kontaktná osoba
/Telefonický
kontakt:
E-mail:
Navrhovaná cena za verejné
obstarávanie:

Cena bez DPH

20% sadzba DPH

Cena s DPH

kolesový traktor
čelný nakladač
vlečka k traktoru
nesený drvič biologicky
rozložiteľného odpadu
Cena celkom
Prehlásenie:

Súhlasím so všetkými podmienkami uvedenými vo výzve na predloženie cenovej
ponuky a jej prílohe. Vyššie uvedená cena je konečná cena vrátane DPH za
kompletné dodanie predmetu zákazky.
Čestne prehlasujem, že spĺňam podmienky účasti podľa § 32 ods.1 písm. e) a f)*
ZVO a neexistuje dôvod na vylúčenie podľa §40 ods., 6 písm. f) ZVO**
Dátum:
Pečiatka a podpis:

*§ 32 ods.1 ZVO
písm. e) – uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu
písm. f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej
republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu
**§40 ods., 6 písm. f) ZVO – uchádzača je v konflikte záujmov podľa § 23 a konflikt nemožno odstrániť inými
účinnými opatreniami
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