
Výzva na predkladanie cenovej ponuky 

(v súlade so zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov ) 

Tovar 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov organizácie:    OBECOKOLIČNÁ NA OSTROVE IČO: 00 306 622 
Sídlo organizácie:      946 13 Hlavná č. 68 
Štatutárny zástupca:   Ing. Iveta Feketeová, starosta obce 
Kontaktná osoba v technických veciach:     Ing. Attila Kulcsár Szabó 
Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania: Mgr. Miklós Csintalan 
Telefón:      035/7793931    Fax: 035/7793931 
E-mail:     starosta@okolicnanaostrove.sk 

2. Druh zákazky:  § 117 - zákazka s nízkou hodnotou súlade so zákonom                        
    č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení 
    niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

3. Predmet zákazky 

3.1 Predmetom zákazky je dodanie kolesového traktora s príslušenstvom pre verejného 
obstarávateľa v počte 1 kus s príslušenstvom. Kolesový traktor musí byť nový, 
nejazdený, so zabezpečeným záručným a pozáručným servisom. Motorové vozidlo 
musí spĺňať všetky zákonné a technické podmienky na premávku na pozemných 
komunikáciách v SR, technická spôsobilosť traktora sa požaduje podľa zákona NR 
SR č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných 
komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 

3.2 Číselný kód tovaru pre hlavný predmet z Hlavného slovníka spoločného slovníka 
obstarávania ( CPV ): 16700000-2 Traktory/ťahače + čelný nakladač 

3.3 Bližšia špecifikácia predmetu zákazky – minimálne požadované parametre: 

- Motor: s výkonom minimálne 55/75 kW/PS, vodou chladený, hmotnosť jazdnej 

súpravy minimálne 18 000 kg,  

- Prevodovka: synchronizovaná, počet stupňov 12 vpred + 12 vzad, 4WD 

prevedenie, uzávierka diferenciálu, 

- Vývodový hriadeľ: zadný 540/1 000 ot./min.,  

- Hydraulika: mechanická regulačná s reguláciou polohovou, silovou a zmiešanou, 
zadný trojbodový záves kat. II, 4+1 ks rýchlospojok, zdvíhacia sila 2400kg, výkon 
hydraulického čerpadla 34 l/min, pracovný tlak 18 MPa, modulárny systém 

závesov CBM – etážový, rýchlostaviteľný s hubicou a závesom pre návesy.  

- Pneumatiky: 11,2 R24/ 16,9 R30  

- Kabína: Hlučnosť 78 dB(A), pneumatické odpružené sedadlo obsluhy, sedadlo 

spolujazdca,  klimatizácia, tónované sklá, riadenie hydrostatické.  

- Rozmery: hmotnosť minimálne 3 200 kg, šírka maximálne 2600 mm  

3.4 Príslušenstvo: čelný nakladač, lyžica s pridržiavačom 1,5m (0,45 m3) 

 



 

4 Dodacie podmienky: 

- Termín dodávky do 45 dní od doručenia záväznej objednávky. 

- Za riadne splnený záväzok sa považuje odovzdanie tovaru kompetentnému 
zamestnancovi kupujúceho (po jeho zaškolení, po preverení funkčnosti tovaru), oproti 
jeho podpisu na dodacom liste. 

- Minimálna záručná doba je verejným obstarávateľom stanovená na 24 mesiacov. 

- Zabezpečenie záručného a pozáručného servisu do 2 hodín. 

V prípade ak boli použité v dokumentácii konkrétne značky, verejný obstarávateľ 
umožňuje dodať ekvivalenty výrobkov v kvalite tak, aby boli kompatibilné s 
celkovým požadovaným dielom a umožňovali jeho plnohodnotnú prevádzku, podľa 
požiadaviek verejného obstarávateľa. 

5 ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV 

Financovanie predmetu zákazky bude z prostriedkov rozpočtu Obce Okoličná na Ostrove 
a úveru.  

6 Typ zmluvy 

6.1 Výsledok postupu verejného obstarávania bude: zmluva o dodávke kolesového 
traktora s príslušenstvom. 

6.2 V prípade, že uchádzačom/záujemcom bude skupina dodávateľov, takýto uchádzač/ 
záujemca je povinný predložiť doklad podpísaný všetkými členmi skupiny 
o nominovaní vedúceho člena skupiny oprávneného konať v mene ostatných členov 
skupiny v súvislosti s touto zákazkou. V prípade úspešnosti ponuky skupiny 
dodávateľov členovia sú povinní vytvoriť takú právnu formu, aby všetci členovia 
skupiny dodávateľov ručili spoločne a nerozdielne. 

7 MIESTO A TERMÍN DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY 

Obce Okoličná na Ostrove, Hlavná č. 68 

4. Variantné riešenie: neumožňuje sa 

5. Predkladanie cenových ponúk 

9.1 Cenové ponuky sa predkladajú písomne v slovenskom jazyku a v eurách.  

9.2 Lehota na predloženie cenových ponúk je určená do 28.05.2018 do 12:oo hod. 

9.3 Adresa, na ktorú sa majú cenové ponuky doručiť: Obecný úrad v Okoličnej na 
Ostrove, Hlavná č. 68. V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom 
poštovej zásielky, rozhodujúci je termín doručenia ponuky verejnému 
obstarávateľovi. V prípade osobného doručenia uchádzači odovzdajú ponuku 
do podateľne OcÚ. 

9.4 V prípade potreby predĺženia lehoty viazanosti ponúk sa oznámi uchádzačom 
predpokladané predĺženie lehoty viazanosti ponúk. 

9.5 Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia oznámenej, primerane 
predĺženej lehoty viazanosti ponúk. 

 

6. Otváranie obálok: 28.05.2018 o 18.oo hod. ktoré bude neverejné. 

 

 



7. Kritérium na hodnotenie cenových ponúk 

Najnižšia cena za celú dodávku – traktor s príslušenstvom. 

8. Obsah ponuky 

Ponuka musí obsahovať Cenovú ponuku podľa prílohy č. 1. 

9. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa 

13.1 Po vyhodnotení cenových ponúk budú uchádzači oboznámení s výsledkom 
vyhodnotenia. 

13.2 S úspešným uchádzačom bude uzatvorená kúpna zmluva. 

13.3 Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odstúpi od podpisu zmluvy, verejný 
obstarávateľ môže vyzvať na uzatvorenie zmluvy ďalšieho uchádzača v poradí. 

13.4 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených 
ponúk v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného 
obstarávateľa alebo budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného 
obstarávateľa. 

13.5 Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej 
ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému 
obstarávateľovi. 

 

V Okoličnej na Ostrove dňa 21.05.2018 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
Ing. Iveta Feketeová 

      starostka obce 



Príloha č. 1 

Návrh na plnenie kritérií 

SÚŤAŽNÁ PONUKA 

 

„Nákup kolesového traktora s čelným nakladačom“ 

 

Základné údaje uchádzača: 

Obchodné meno spoločnosti: 

Adresa sídla spoločnosti: 

IČO: 

DIČ: 

IČ DPH: 

Bankové spojenie: 

Číslo účtu: 

IBAN: 

Zastúpený: 

Tel: 

Fax: 

E-mail: 

Oprávnený na rokovanie: 

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu 

 

 

 

KRITÉRIUM 

Cena predmetu 
zákazky bez 

DPH 

 

Výška DPH 20% 

Celková cena na 

predmet zákazky s 
DPH 

Cena za celú dodávku    

 

 

 

 

 

 

 

Dátum: .................................    Podpis: ........................................... 
(vypísať meno, priezvisko a funkciu 

       oprávnenej osoby uchádzača) 


