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VÝZVA
A NA PRE
EDKLAD
DANIE PO
ONUKY
zadáva
anie zákazky s nízkou hodn
notou podľa § 117 zák. č. 34
43/2015 Z. z. o verejnom ob
bstarávaní a o zmene
a doplne
ení niektorých
h zákonov v zn
není neskoršícch predpisov a podľa Príruččky pre verejné
é obstarávanie
e, verzia
5 z 16.07.202
5.0
20
(odss. 2.8.2.1 príru
učky)

O
Obec
Pozdišovce, ako verejný
v
obstarávateľ v zm
mysle § 7 od
ds. 1 písm. b) zákona č. 343/2015
3
Z. z. o verejnom
v
obsstarávaní a o zmene a do
oplnení niektorých zákon
nov v znení neskorších predpisov
p
(ďalej le
en „ZVO“) vyzýva
v
na predkladanie ponuky v zmysle
z
§ 11
17 ZVO na nižšie špec
cifikovaný
predmett zákazky s názvom:
n

T
Technika
p projek
pre
kt s názvom
m „Zberný
ý dvor a stojiská“
1. IDE
ENTIFIKÁCIA
A VEREJNÉHO OBSTAR
RÁVATEĽA:
Obec Pozdišovce
Názov:
e
Sídlo:
Pozdišovce 144, 072
0 01 Pozdišovce
Štatutárn
Ing. Ján Čižmárik,, starosta obce
ny zástupca::
00325
IČO:
5678
Interneto
ová stránka:
www.pozdisovce.ssk;
2.

MIE
ESTO PREDKLADANIA PONUKY: Obec
O
Pozdišo
ovce, Pozdiššovce 144, 072 01 Pozdiš
šovce
Kon
ntaktná osob
ba na prevzattie ponuky: Ing. Ján Čiž
žmárik, tel. č.. 0905 682 545

3. PRE
EDMET ZÁK
KAZKY:
Predmetom zákazky
y (rozsah a špecifikácia
a) je:
Dodanie
e tovaru vráta
ane súvisiaccich služieb v rámci implementácie projektu
p
s ná
ázvom: Zbe
erný dvor
a stojiská (kód Výzvyy : OPLZ-PO
O6-SC611-20
017-1)
Druh zákkazky: tovar//služby
Spoločnýý slovník obsstarávania (C
CPV):
1670000
00-2 – Trakto
ory/ťahače
3422310
00-7 – Návessy, 34223370
0-0 prívesy s vyklápaním
m; 34223300--9 - Prívesy;
1681000
00-6 - Časti poľnohospod
dárskych me
echanizmov;
6000000
00-8 - Dopra
avné služby (bez
(
prepravvy odpadu)
Predmet zákazky (o
opis a špecifikácia)
ŠPECIFIK
KÁCIA PRED
DMETU ZÁKA
AZKY (MINIMÁ
ÁLNE KVALIT
TATÍVNE POŽ
ŽIADAVKY)
KOLESO
OVÝ TRAKTOR (s kabínou) – 1 ks
Technický parameter
p
Me
erná jednotka
a
Požia
adavka verejného obstará
ávateľa
Výkon motora

kW/HP
P

55/75 – 75/102

Počet valcov

ks

3–4

Maximáln
na pojazdná rýýchlosť

km/hod
d.

30 – 40
0

Hmotnossť traktora bezz záťaže
Funkč
čné, výkonno
ostné vlastno
osti
a charakte
eristiky
Riadenie
e – prevodovkka
Prevede
enie
Brzdy prrívesu (vzduch
hové)
Trojbodo
ový záves

kg

3300- 4500
4
Požiad
davka na hodnotu/charak
kteristiku

plne synchronizova
s
aná
4x4
áno
kategó
ória II
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TRAKTOROVÝ NÁVES – množstvo – 1 ks (kompatibilné prídavné zariadenie s kolesovým traktorom)
Technický parameter
Merná jednotka
Požiadavka verejného obstarávateľa
Nosnosť

kg

min. 5000

Rýchlosť (transportná)

km/hod.

30 – 40

Celková hmotnosť

kg

max. 6750

Výška bočníc

mm

min. 500 + 500

Objem ložnej plochy
Funkčné, výkonnostné vlastnosti a
charakteristiky
Náprava
Parkovacia brzda
Mechanická noha (oporná)
Brdzová sústava (vzduchová) 2 okruhy
Hydraulické vyklápanie na tri strany

m3

9,00 – 10,00
Požiadavka na hodnotu/charakteristiku

jednoduchá, pevná, odpružená
automatická
áno
áno
áno

ŠTIEPKOVAČ – množstvo – 1 ks (kompatibilné prídavné zariadenie s kolesovým traktorom)
Technický parameter
Merná jednotka
Požiadavky verejného obstarávateľa
Max. priemer drveného materiálu

mm

od 120 do 160

Počet nožov na rotore

ks

min.2

Počet protinožov (protiostrie)

ks

min.1

Výkon práce
Funkčné, výkonnostné vlastnosti
a charakteristiky
Zapojenie do zadných ramien traktora
Pohon

t/hod.

min. 2,00
Požiadavka na hodnotu/charakteristiku

áno
kardanom (min. 540 ot/min.)

Predpokladaná hodnota zákazky: 68 933,33 EUR bez DPH (na základe prieskumu trhu – priamym
oslovením potenciálnych dodávateľov v 08/2020.
Miesto dodania predmetu zákazky: Obec Pozdišovce – sídlo verejného obstarávateľa
Lehota dodania predmetu zákazky: najneskôr do 2 mesiacov od doručenia výzvy
objednávateľa na plnenie predmetu zmluvy – dodanie predmetu zmluvy (po nadobudnutí
účinnosti kúpnej zmluvy)
4. MENA CENY A SPÔSOB URČENIA CENY PREDMETU ZÁKAZKY
Uchádzačom navrhovaná cena za predmet zákazky v ponuke bude vyjadrená v eurách.
Cena za predmet zákazky musí byť stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov a súvisiacich vyhlášok, ktorými sa vykonáva zákon o cenách. Táto cena bude
konečná a je stanovená ako cena dohodou zmluvných strán ako cena maximálna (ďalej len „ zmluvná
cena“).
Navrhovaná zmluvná cena musí obsahovať cenu za celý požadovaný predmet zákazky
v rozsahu podľa bodu 3. tejto výzvy a jej príloh.
Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhnutú zmluvnú cenu uvedie
v zložení:
Navrhovaná zmluvná cena bez DPH
Sadzba DPH a výška DPH
Navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je
platcom DPH, upozorní v ponuke.
5. ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY:
Verejný obstarávateľ zákazku nerozdeľuje predmet zákazky.
6. VARIANTNOSŤ PONUKY:
Verejný obstarávateľ nepripúšťa predložiť variantnosť ponuky. V prípade, ak bude ponuka predložená
vo variantoch, verejný obstarávateľ vylúči ponuku.
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7. OBHLIADKA MIESTA DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY:
- Nie je potrebná
8.
1.
2.
3.
4.

9.
1.
2.
3.

TYP ZMLUVY, KTORÁ BUDE VÝSLEDKOM VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Kúpna zmluva podľa § 409 a nás. Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Obchodný
zákonník)
Požiadavky verejného obstarávateľa na náležitosti zmluvy – obchodné podmienky sú uvedené
v prílohe tejto výzvy a pre uchádzača sú záväzné.
Vzhľadom k tomu, že verejný obstarávateľ využíva na finančné plnenie predmetu zmluvy zdroje
ŠF EÚ, požaduje, aby úspešný uchádzač/zhotoviteľ strpel výkon kontroly a auditu v súlade so
všeobecne zmluvnými podmienkami k Zmluve o NFP s poskytovateľom pomoci.
Zmluva sa uzatvára s tzv. odkladacím účinkom, t.j. nadobudnutie účinnosti zmluvy je
naviazané na výsledok kontroly verejného obstarávania a finančnej kontroly
poskytovateľom pomoci. O výsledku kontroly verejný obstarávateľ/objednávateľ
bezodkladne oboznámi Zhotoviteľa. V prípade negatívneho výsledku finančnej kontroly má
verejný obstarávateľ/objednávateľ právo odstúpiť od uzavretej zmluvy z dôvodov
nemožnosti
financovania
výdavkov
a bez
akýchkoľvek
sankcií
a úspešný
uchádzač/zhotoviteľ s takýmto odstúpením súhlasí.
PODMIENKY FINANCOVANIA PREDMETU ZÁKAZKY (PLATOBNÉ PODMIENKY)
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa, zo zdrojov ŠF
EÚ a štátneho rozpočtu SR v rámci Operačného programu Ľudské zdroje – programové obdobie
2014 – 2020.
Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohové platby ani preddavky na zhotovenie diela.
Podrobnosti platobných podmienok sú uvedené v prílohe tejto výzvy – návrh kúpnej zmluvy.

10. SÚŤAŽNÉ PODKLADY K VÝZVE NA PREDLOŽENIE PONUKY: bez úhrady sú súčasťou výzvy.
11. PODMIENKY PRE UZAVRETIE ZMLUVY (PODMIENKY ÚČASTI):
Za účelom dodržania ustanovenia § 117 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ
požaduje, aby uchádzač spĺňal nasledovné podmienky:
1. Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1
písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. uchádzač je oprávnený dodávať tovar, ktorý
zodpovedá predmetu zákazky.
Uchádzač nemusí predkladať v ponuke doklad o oprávnení dodávať tovar, ktorý zodpovedá
predmetu zákazky, túto skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám v príslušnom
registri, v ktorom je uchádzač zapísaný.
2. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1
písm. f) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní
potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania
alebo obvyklého pobytu.
Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý
vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona o VO. Túto skutočnosť si overí verejný
obstarávateľ sám na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie. V prípade, že uchádzač je
vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená.
Uchádzač musí spĺňať podmienku podľa 40 ods. ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní t.j , že
u uchádzača neexistuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní
(konflikt záujmov podľa § 23 zákona o verejnom obstarávaní) – túto skutočnosť verejný obstarávateľ
skúma počas celého procesu verejného obstarávania.
12.VYSVETĽOVANIE A DOPLNENIE POSKYTNUTÝCH PODKLADOV NA VYPRACOVANIE
PONUKY
1. Ktorýkoľvek oslovený hospodársky subjekt alebo hospodársky subjekt, ktorý prejaví záujem
o predloženie ponuky, môže požiadať o vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na
predkladanie ponúk, alebo v inej poskytnutej dokumentácii najneskôr však tri pracovné dni pred
uplynutím lehoty na predkladanie ponúk a to priamo u verejného obstarávateľa – email:
ocu.pozdisovce@gmail.com;
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2. Verejný obstarávateľ bezodkladne poskytne vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na
predkladanie ponúk, alebo v inej poskytnutej dokumentácii potrebných na vypracovanie ponuky
všetkým známym (osloveným) hospodárskym subjektom prostredníctvom elektronickej
komunikácie. Pre tieto účely verejný obstarávateľ resp. jeho poverená osoba odporúča
hospodárskym subjektom, ktorí majú záujem o predloženie ponuky, oznámiť túto skutočnosť
poverenej osobe: Ing. Ján Čižmárik, email: ocu.pozdisovce@gmail.com; s účelom vytvorenia
„komunikačnej linky“ a s údajmi: obchodný názov, sídlo, kontaktná osoba, tel., email.
3. Verejný obstarávateľ primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk, ak vysvetlením informácií
dôjde k podstatnej zmene v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky.
4. O predĺžení lehoty na predkladanie ponuky verejný obstarávateľ bezodkladne oboznámi všetky
známe a oslovené hospodárske subjekty a zároveň informáciu o predĺžení lehoty na predkladanie
ponúk uverejní na svojom webovom sídle.
13. OBSAH PONUKY
Uchádzač môže predložiť len jednu ponuku.
Ponuka uchádzača musí byť podpísaná uchádzačom, štatutárnym orgánom uchádzača, alebo
oprávnenou osobou za uchádzača a musí obsahovať:
1. Identifikačné údaje uchádzača – názov alebo obchodné meno, sídlo, adresa, IČO, IČ DPH, DIČ,
štatutárny orgán, kontaktná osoba – telefón, email.
2. Návrh na plnenie kritéria (príloha k výzve- vzor), podpísaný oprávnenou osobou uchádzača,
3. Špecifikácia ponuky (príloha k výzve – vzor), podpísaná oprávnenou osobou uchádzača.
14.LEHOTA, MIESTO A SPÔSOB PREDKLADANIA PONUKY
Lehota na predkladanie ponúk je stanovená na deň:
09.09.2020 do 12.00 hod.
Ponuka uchádzača sa predkladá v písomnej podobe prostredníctvom pošty, iného doručovateľa,
alebo osobne uchádzačom alebo splnomocnenou osobou uchádzača alebo v elektronickej podobe,
najneskôr v lehote do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
Ponuka predkladaná prostredníctvom pošty, iného doručovateľa alebo osobne musí byť vložená
do neprehľadnej obálky s uvedením nasledovných údajov a označením:
 názov a adresa verejného obstarávateľa,
 obchodné meno alebo názov, sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt uchádzača,
 heslo súťaže: „Zberný dvor – technika – ponuka“.
Adresa na doručenie ponuky:
Obec Pozdišovce, Pozdišovce č. 144, 072 01 Pozdišovce
Ak uchádzač bude predkladať ponuku elektronicky, verejný obstarávateľ požaduje, aby v predmete
emailu s predkladanou ponukou bolo označenie: „Zberný dvor – technika – ponuka“. Doklady
v ponuke budú predložené ako „scan“ (odporúčaný formát *PDF).
Adresa na doručenie ponuky elektronicky:
ocu.pozdisovce@gmail.com
Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude prijatá a bude vrátená
uchádzačovi neotvorená v prípade, ak bola doručená osobne, poštou alebo prostredníctvom iného
doručovateľa.
Ponuky uchádzačov ani ich časti sa nepoužijú na iný účel ako na verejné obstarávanie tohto predmetu
zákazky.
15. OTVÁRANIE PONÚK
Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 10.09.2020 v sídle verejného obstarávateľa.
Otváranie ponúk je neverejné.
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16. LEHOTA VIAZANOSTI PONUKY: DO 31.12.2020
17. KRITÉRIUM NA VYHODNOTENIE PONÚK, PRAVIDLÁ JEHO UPLATNENIA A SPÔSOB
VYHODNOTENIA
1. Kritériom na vyhodnotenie ponúk je celková zmluvná cena v EUR s DPH za dodanie predmetu
zákazky podľa požiadaviek uvedených v tejto výzve, uvedená v ponuke uchádzača ako „návrh na
plnenie kritéria“.
2. Verejný obstarávateľ zostaví poradie hodnotených ponúk podľa hodnoty navrhovanej zmluvnej
ceny celkom predmetu zákazky, od najnižšej po najvyššiu ponúkanú cenu.
3. Ponuka s najnižšou cenou s DPH za celý predmet zákazky bude úspešná a umiestnená na I.
mieste, ostatné ponuky budú zoradené zostupným poradím na základe nimi predloženej ponuky.
18. VYHODNOTENIE PONÚK A OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK
1. Do vyhodnotenia ponúk budú zaradené ponuky uchádzačov, ktorí splnili podmienky výzvy na
predkladanie ponúk a ich ponuka splnila požiadavky verejného obstarávateľa na predmet
zákazky stanovené vo výzve na predkladanie ponúk.
2. V prípade, ak z predložených ponúk nebude zrejmé splnenie požiadaviek na predmet zákazky,
verejný obstarávateľ požiada uchádzača o vysvetlenie ponuky, pričom takýmto vysvetlením
nemôže dôjsť k zmene ponuky, ktorá bola uchádzačom predložená v lehote na predkladanie
ponúk.
Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk:
Všetkým uchádzačom, ktorí predložia ponuku, bude zaslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia
ponúk elektronicky resp. poštovou prepravou.
19. OSOBY URČENÉ PRE STYK S HOSPODÁRSKYMI SUBJEKTAMI:
Ing. Ján Čižmárik, starosta obce
Kontaktná adresa: obec Pozdišovce, Pozdišovce 144, 072 01 Pozdišovce
Kontaktný email/tel: email: ocu.pozdisovce@gmail.com; mob. + 421 905 682 545
20. JAZYK A KOMUNIKÁCIA VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Verejný obstarávateľ týmto upovedomuje hospodárske subjekty, že komunikácia a výmena informácií
v tomto verejnom obstarávaní sa bude uskutočňovať v slovenskom (štátnom) jazyku písomne
prostredníctvom pošty, iného doručovateľa (vrátane osobného doručenia), elektronických prostriedkov
(emailom), alebo ich kombináciou (neuplatňuje sa ust. § 20 vo väzbe s § 117 ods.3 zákona o
verejnom obstarávaní). Celá ponuka a tiež dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v
štátnom jazyku (slovenskom). Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá
sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka (to neplatí pre doklady a dokumenty
vyhotovené v českom jazyku).
21. ĎALŠIE INFORMÁCIE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
1.
Všetky náklady spojené s prípravou a predložením ponuky, účasťou vo verejnom obstarávaní
znáša hospodársky subjekt, a to bez akéhokoľvek finančného nároku za účasť v zadávaní
zákazky proti verejnému obstarávateľovi a bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.
2.
Predložené ponuky uchádzačov, ani ich časti, verejný obstarávateľ nepoužije na iný ako vyššie
uvedený účel a bez súhlasu uchádzačov.
3.
Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou, nemá ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní
stanovené formálne pravidlá procesu a postupu ich zadávania. Verejný obstarávateľ pri zadávaní
zákazky s nízkou hodnotou postupuje tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli
hospodárne. Pri výzve na predkladanie ponúk oslovil hospodárske subjekty a zverejnil výzvu na
svojom webovom sídle a na portáli www.partnerskadohoda.gov.sk; na účel zadania zákazky
a zabezpečil dodržanie princípov rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie. Verejný
obstarávateľ pri zadávaní zákazky postupuje v súlade s princípom transparentnosti a tak, aby
vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky a jeho zadanie úspešnému
uchádzačovi/dodávateľovi boli primerane jeho kvalite a cene, za dodržania základných princípov
verejného obstarávania a podpory riadnej hospodárskej súťaže.
4.
Na zadávanie zákazky s nízkou hodnotou sa nevzťahujú revízne postupy podľa zákona
o verejnom obstarávaní.
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5.

6.
7.

8.

9.

Verejný obstarávateľ nepožaduje v ponuke predložiť návrh kúpnej zmluvy. Verejný obstarávateľ
na predloženie návrhu zmluvy vyzve úspešného uchádzača v súlade s výzvou na predkladanie
ponúk, jej príloh a ponuky úspešného uchádzača.
Verejný obstarávateľ neuzatvorí zmluvu s uchádzačom, ktorý v čase uzavretia zmluvy nespĺňa
podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o VO.
Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí v čase uzavretia
zmluvy majú povinnosť byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora v súlade so zák. č.
315/2016 Z o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ak
sa uplatňuje).
Ak úspešný uchádzač alebo uchádzači neposkytnú súčinnosť tak, ako ich verejný obstarávateľ
vyzve alebo v čase uzavretia nebudú spĺňať podmienky podľa tejto výzvy, verejný obstarávateľ
ich bezodkladne upovedomí, že s nimi nebude uzavretá zmluva, spolu s uvedením dôvodov.
Verejný obstarávateľ uzatvorí zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili ako
druhí v poradí. Ak uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili ako druhí v poradí neposkytnú
súčinnosť tak, ako ich verejný obstarávateľ vyzve, verejný obstarávateľ ich bezodkladne
upovedomí, že s nimi nebude uzavretá zmluva, spolu s uvedením dôvodov. Verejný obstarávateľ
uzatvorí zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili ako tretí v poradí.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky vtedy, ak sa
zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, resp. všetky predložené ponuky
svojou cenou(návrhom na plnenie kritéria) budú vyššie ako určená predpokladaná hodnota
zákazky.

Ing. Ján Čizmárik, v.r.
starosta obce
štatutárny orgán ver. obstarávateľa
Pozdišovce, dňa 24.08.2020
Prílohy:
Príloha č. 1 – návrh na plnenie kritéria - vzor
Príloha č. 2 – špecifikácia ponuky – vzor
Príloha č. 3 – návrh kúpnej zmluvy (obchodné podmienky)
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