Obec Hatalov
Hatalov 185, 072 16 Hatalov, IČO: 00 325 147
obec.hatalov@gmail.com, Telefón: 0917879108

Výzva na predloženie cenovej ponuky
Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodanie tovaru, predmet zákazky: „Technická podpora
k zabezpečeniu triedeného zberu biologicky rozložiteľného odpadu v obci Hatalov“, v rámci
prieskumu trhu podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon“)
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Obchodné meno:
Obec Hatalov
Sídlo:
Hatalov 185, 072 16 Hatalov
Štatutárny zástupca:
Vladimír Kováč
IČO:
00 325 147
DIČ:
2020738808
Telefón/mobil:
0917 879 108
E-mail:
obec.hatalov@gmail.com
2. Predmet a druh zákazky:
Názov predmetu zákazky: Technická podpora k zabezpečeniu triedeného zberu biologicky
rozložiteľného odpadu v obci Hatalov
Poskytovateľ dotácie:
Environmentálny fond, Činnosť C1
Druh zákazky:
tovary
Typ zmluvy:
Kúpna zmluva
3. Komunikácia
Komunikácia a výmena informácií medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi bude
prebiehať elektronicky, prostredníctvom e-mailovej komunikácie obec.hatalov@gmail.com
alebo telefonicky na tel. čísle 0917 879 108.
Všetky podklady, dokumenty potrebné k vypracovaniu predmetnej ponuky budú zverejnené
na stránke:
http://www.obechatalov.sk/
4. Typ zmluvy/objednávky:
Výsledkom verejného obstarávania bude Kúpna zmluva (ďalej len „zmluva“)
5. Miesto dodania predmetu zákazky:
Obecný úrad Hatalov, Hatalov 185, 072 16 Hatalov
6. Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je dodanie nových tovarov – nákup technického zariadenia
k zabezpečeniu zvozu a manipulácii s biologicky rozložiteľným odpadom, podľa uvedenej
špecifikácie a výkazu - výmer.
Opis predmetu zákazky:
p. č.

Názov položky

Množstvo

Merná jednotka

1

ks

Kolesový traktor:
1.

Motor: menovitý výkon min. 55 kW, max. krútiaci moment 400
Nm, objem motora min. 3l, palivová nádrž max. 120 l, emisná
norma – min. TIER II
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Prevodovka
a PTO:
max.
rýchlosť
40
km/h,
mechanická/reverzačná prevodovka, vývodový hriadeľ 540/1000
ot/min
Predná a zadná náprava: pohon 4WD
Hydraulický systém: mechanická, regulačná, zdvíhacia sila max.
42 kN, dodávka čerpadla hydrauliky max. 50 l/min
Kabína: kabína s kúrením a filtráciou nasávaného vzduchu,
s mechanickou klimatizáciou, sedadlo vodiča so vzdušným
pružením, volant sklopný a výsuvný, rádio, vonkajšie
teleskopické spätné zrkadlá vnútorné spätné zrkadlo, 2 predné +
2 zadné pracovné svetlá na kabíne, zadný stierač a ostrekovač,
držiak registračnej značky na streche kabíny
Výbava: trojuholník pre pomalé vozidlá, odpojovač
akumulátorov, schránka na náradie, zakladacie kliny kolies

Čelný nakladač s lyžicou:
2.

Nosnosť min. 1500 kg, výška zdvihu v mieste 3,6 m, výška
výkladky 3,3 m v rovine, šírka lyžice min. 1,5 m, hrúbka plechu 5
mm, ovládanie joystickom

1

ks

1

ks

Traktorový príves:
3.

Jednonápravový sklápací traktorový príves, so sklápaním do
troch strán. Nosnosť od 3500 kg do 5000 kg, min. dĺžka 4248
mm, min. šírka 1892 mm, objem nákladu min. 3m 3

*Pozn.: V prípade uvedenia konkrétneho výrobku alebo tovaru v ktorejkoľvek časti tejto výzvy,
môže uchádzač uviesť a oceniť aj jeho ekvivalent spĺňajúci minimálne požiadavky parametre!
7. Slovník spoločného obstarávania (CPV):
Slovník spoločného obstarávania (CPV):
16700000-2 – Traktory ťahače
34223370-0 – Prívesy s vyklápaním
43328100-9 – Hydraulické zariadenia
8. Predpokladaná hodnota zákazky:
Predpokladaná hodnota zákazky 47 640,00 € bez DPH.
9. Možnosť predloženia ponuky na celý predmet zákazky, resp. jeho časť:
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.
10. Spôsob tvorby ceny:
Predkladané cenové ponuky v zmysle uvedenej špecifikácie predmetu zákazky musia byť
vypracované na úrovni celého celku, ktorý bude predmetom vyhodnotenia prieskumu trhu,
tzn. nie je prípustné predložiť cenovú ponuku iba na časť, ináč nebude predložená cenová
ponuka zaradená do vyhodnotenia.
Cenu je potrebné uviesť v EUR bez DPH a v EUR s DPH. V cene je zahrnutá cena dopravy
za dodanie tovaru do miesta dodania ako aj všetky ostatné náklady potrebné pre riadne
splnenie tejto zmluvy (napr. náklady na zabalenie pri doprave a pod.).
Cena za obstarávaný tovar alebo službu, súvisiacu s dodaním tovaru, musí byť stanovená
v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky
MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov.
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Cena uvedená v návrhu zmluvy musí obsahovať cenu za požadovaný predmet zákazky, t.j.
sumár všetkých položiek, ktorý vychádza z ocenených položiek výkazu položiek
predloženého uchádzačom.
Pri určení ponukovej ceny za dodanie služby, prípadne súvisiacich služieb, ak sú súčasťou
predmetu zákazky, uvedie uchádzač požadované údaje o cene za dodanie jednotlivých častí
predmetu zákazky, v členení podľa požiadaviek obstarávateľskej organizácie.
V cene je zahrnutá cena dopravy za službu, záručný a pozáručný servis do miesta dodania
predmetu služby
11. Podmienky týkajúce sa zmluvy:
Výsledkom verejného obstarávania bude Kúpna zmluva na dodanie tovarov: „Technická
podpora k zabezpečeniu triedeného zberu biologicky rozložiteľného odpadu v obci
Hatalov“ (kolesový traktor, čelný nakladač s lyžicou, traktorový príves).
12. Termín realizácie dodania služby :
Dodanie tovarov je potrebné realizovať do 2 mesiacov od platnosti a účinnosti zmluvy.
13. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk elektronickej forme do:
Dňa 13.06.2019 do 09:00 hod.
a)
Ponuky a tiež doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené
v štátnom jazyku.
b)
Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí
predložiť doklady vo verejnom obstarávaní v pôvodnom jazyku a súčasne doložené
úradným prekladom do slovenského jazyka (štátneho jazyka), okrem dokladov
predložených v českom jazyku. V prípade zistenia rozdielov v obsahu predložených
dokladov je rozhodujúci úradný preklad v štátnom jazyku podľa § 21 ods. 6 zákona.
c)
Ponuka musí byť označená s názvom akcie: „Triedený zber BRO – technika“.
14. Otváranie ponúk: dňa 13.06.2019 o 09:05, adresa: Obec Hatalov, Hatalov 185, 072 16 Hatalov
15. Postup pri otváraní ponúk: otváranie ponúk je neverejné, nakoľko sa jedná o zákazku podľa §
117 zákona.
16. Lehota viazanosti ponuky:
Ponuky zostávajú v platnosti v predpokladanej lehote viazanosti ponúk do 30.11.2019.
17. Podmienky financovania predmetu zákazky:
Predmet zákazky bude financovaný z Environmentálneho fondu v rámci Činnosti C1
a z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.
Bude sa financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti 30 dní od
doručenia faktúry objednávateľovi. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje neprijať takú finančnú
ponuku, ktorej výška na dodanie predmetu zmluvy je vyššia ako limit výdavkov pre oprávnené
aktivity určený v schválených dokumentoch.
18. Podmienky účasti uchádzačov :
a) Doklad o oprávnení dodávať práce v podobe výpisu z obchodného registra alebo
živnostenského listu.
19. Náležitosti ponuky ich úprava a podpisovanie:
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Ponuka predložená uchádzačom (je to požiadavka obstarávateľa) musí obsahovať:
 Identifikačné údaje
 Návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk - Príloha č. 1
 Výkaz – výmer - Položkovitý rozpočet– Príloha č. 2
 Doklady podľa bodu 18 (Doklad o oprávnení dodávať práce v podobe výpisu z obchodného
registra alebo živnostenského listu)

Návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk musí byť opatrený podpisom štatutárneho
zástupcu uchádzača; ak ponuku predloží skupina, musia byť podpísané štatutárnym zástupcom
každého člena skupiny.
20. Kritériá na hodnotenie cenových ponúk:
Kritérium č.1- Celková (zmluvná) cena predmetu s DPH zaokrúhlená na 2 desatinné
miesta - max. 100 bodov
Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou navrhovanou cenou s DPH a
pri ostatných ponukách sa určí úmerou. Hodnotenie ceny ostatných ponúk sa vyjadrí ako podiel
najnižšej ceny platnej ponuky a ceny príslušnej vyhodnocovanej ponuky, prenásobený
maximálnym počtom bodov pre uvedené kritérium.
Verejný obstarávateľ vypracuje súhrnné vyhodnotenie ponúk ako celok. Výsledné hodnoty
hodnotenia jednotlivých ponúk ako celok a zostaví sa poradie ponúk.
Úspešným uchádzačom pri zadávaní tejto zákazky s nízkou hodnotou sa stane uchádzač,
ktorého ponuka bude vyhodnotená ako najvýhodnejšia ako celok.
V prípade predloženia mimoriadne nízkej ceny diela bude verejný obstarávateľ žiadať o
vysvetlenie ponuky.
21. Ďalšie informácie:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť realizáciu zákazky s úspešným uchádzačom,
ak v procese overovania verejného obstarávania bude zistené porušenie princípov a postupov
verejného obstarávania pre zadávanie zákazky s nízkou hodnotou, podľa § 117 zákona č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Verejný
obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať takú finančnú ponuku, ktorej výška na dodanie
predmetu zmluvy je vyššia ako je limit určený pre tento druh zákazky.
Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu.
Musí byť vyhotovená písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej
techniky, ktorej obsah je pre fyzickú osobu čitateľný. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo
prieskum nevyhodnocovať a zrušiť ho, ak ani jeden uchádzač nedoručil ponuku, ani jedna z
predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám určených verejným obstarávateľom, ak sa
podstatne zmenili okolnosti, za ktorých bola súťaž vyhlásená a nebolo možné ich predvídať.
Verejný obstarávateľ môže požiadať uchádzača o vysvetlenie ponuky. Uchádzača, ktorého
ponuka splní podmienky a požiadavky uvedené vo Výzve a bude vyhodnotená ako úspešná,
verejný obstarávateľ vyzve k rokovaniu o uzavretí zmluvy. Ostatným uchádzačom verejný
obstarávateľ oznámi ako sa umiestnili v procese verejného obstarávania. Po vyhodnotení ponúk
bude všetkým uchádzačom elektronicky odoslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia na
kontaktný e-mail.
Všetky dodávky súvisiace s realizáciou predmetu zákazky musia byť dodané ako nové dodávky
/nie je prípustné dodať staršie, repasované, použité a pod./ Všetky materiály a technológie
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použité v procese realizácie musia byť platne certifikované, resp. musia byť v súlade so
zákonom o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uchádzač je povinný predložiť najneskôr pri
odovzdaní služby objednávateľovi doklady a dokumenty a to najmä: záručné listy, certifikáty a
atesty. Zmluva s úspešným uchádzačom bude podliehať režimu odkladnej účinnosti zmluvy, až
do termínu po kontrole a schválení procesu VO riadiacim orgánom alebo UVO, o čom bude
zhotoviteľ písomne oboznámený. Predmet zákazky bude realizovaný len v prípade získania
finančných príspevkov. Verejný obstarávateľ v prípade zamietnutia žiadosti o dotáciu zmluvu s
úspešným uchádzačom neuzavrie.
Hatalov, 06.06.2019

............................................
Vladimír Kováč
starosta obce Hatalov

Prílohy:
Príloha č. 1: Návrh na plnenie kritéria
Príloha č. 2: Výkaz – výmer - Položkovitý rozpočet
Príloha č. 3: Opis, zadanie – výkaz výmer
Príloha č. 4: Čestné vyhlásenie – konflikt záujmov
Príloha č. 5: Čestné vyhlásenie uchádzača
Príloha č. 6: Kúpna zmluva
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