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V   Ý   Z   V  A  

Podlimitná zákazka zadávaná podľa §9, ods. 9   

zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru s názvom 

„Snehová traktorová radlica“ 

 
 
 

1.  Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Názov verejného obstarávateľa:   Obec Sačurov 
Sídlo verejného obstarávateľa:  Obecný úrad Sačurov,  
                                                      Osloboditeľov 385, 094 13 Sačurov 
Zastúpený: Peter Barát, starosta obce Sačurov 
IČO: 00332810 
Bankové spojenie: VÚB a. s., pobočka Vranov nad Topľou 
Číslo účtu: 1703940458/0200 
IBAN: SK 5456000000004251820001 
Telefón: 057/4497277, 057/4881250 
Fax: 057/4881250 
E – mail: ousacurov@slovanet.sk 
www.sacurov.sk 
(ďalej  „verejný obstarávateľ“) 
 
Stránkové hodiny v podateľni v pracovných dňoch v čase od 08:00 hod. do 14:00 hod. 
Verejný obstarávateľ podľa § 6, ods. 1, písmeno b) zákona č 25/2006 Z. z. 
 
Kontaktná osoba obstarávateľa určená pre styk s uchádzačmi: Ing. Ján Halgaš 
Mobil: 0905 127 229 
 
Výzva vrátane príloh je zverejnená na webovom sídle verejného obstarávateľa: 
www.sacurov.sk 

 
2.  Názov zákazky a typ zmluvy: 

Názov zákazky: Snehová traktorová radlica 

Typ  zmluvy: Kúpna zmluva  podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov  

Miesto dodania predmetu zákazky: Obecný úrad, Osloboditeľov 385, 094 13 Sačurov. 
 

3.  Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: Predmetom zmluvy je dodanie snehovej 

traktorovej radlice  vrátane dopravy, zloženia, montáže do miesta dodania a zaškolenia 

objednávateľa týchto špecifikácií: 

• Nová 

• Požadovaný počet  1 ks 

• Prevedenie na zadný trojbodový záves 

• Materiál snehovej radlice Oceľ 

• Materiál britu  Hardox  
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• Nátačanie snehovej radlice Vpravo/vľavo hydraulickými valcami minimálne 30° na každú 
stranu  

• Pracovná šírka pri natočení 30° minimálne 2100 mm 

• Pracovná šírka pri natočení 0° minimálne 2500 mm 

• Výška pracovnej časti snehovej radlice maximálne 800 mm 

• Hmotnosť maximálne 500 kg  

• Počet segmentov britu   1   

• Hydraulický prietok (l/min)  minimálne 20  

• Hydraulický tlak (MPa)  maximálne 20  

• Potreba hydraulických okruhov  1  

 
Uchádzač vo svojej ponuke presne špecifikuje ponúkaný predmet zákazky (vrátane ponúkaných 
obchodných názvov), aby verejný obstarávateľ mohol vyhodnotiť splnenie požiadaviek na 
predmet zákazky. 
 
Zatriedenie zákazky podľa CPV: 
 
CPV: 34390000-7 Príslušenstvo ťahačov/traktorov 

  
4.  Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: Neumožňuje sa. 

5.  Variantné riešenie: Neumožňuje sa 

6.  Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: do 14 dní odo dňa účinnosti 

kúpnej zmluvy. 

7.  Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk:  

a) dňa 21.11.2014 do 10.00 hod. 

b) doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy a osobne na tej istej adrese. 
Uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený. 

Vonkajší obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:   
• adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1., 
• adresu uchádzača, 

[Uvedie sa názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania uchádzača.] 
• označenie heslom:  

 

 „RADLICA -   NEOTVÁRAŤ 

 

c) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a €. 

d) cenová ponuka neobsahuje návrh zmluvy; ten bude verejný obstarávateľ požadovať len od 

úspešného uchádzača. Súčasťou výzvy sú minimálne zmluvné podmienky, ktoré po doplnení 

údajmi z ponuky úspešného uchádzača, musia byť súčasťou zmluvy, ktorá sa uzavrie po prijatí 

ponuky. Ostatné zmluvné podmienky sa upravujú podľa príslušných ustanovení Obchodného 

zákonníka. Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore s touto Výzvou  a ponukou predloženou 

úspešným uchádzačom. 
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Do cenovej ponuky uchádzači nepredkladajú návrh zmluvy! 

8.  Podmienky financovania: Predmet zákazky sa bude financovať z vlastných zdrojov.  Verejný 

obstarávateľ neposkytuje na plnenie predmetu zmluvy preddavok. Platba  bude realizovaná 

bezhotovostným stykom na základe vystavenej faktúry po dodaní predmetu zákazky. Lehota 

splatnosti faktúr je do 30 dní odo dňa doručenia daňového dokladu verejnému obstarávateľovi. 

9.  Podmienky účasti: 

A. Nepožaduje sa 

 

10.  Kritéria na hodnotenie ponúk: 

− Najnižšia celková cena s DPH.  

10. Spôsob stanovenia ceny: 

A. V zmysle zákona o cenách NR SR č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o cenách“) sa považujú ceny uvedené v ponuke uchádzača za ceny maximálne  

B. Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona o cenách. 
C. Ceny budú vyjadrené v € a budú platné počas trvania zmluvy.  
D. Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len "DPH"), navrhovanú zmluvnú cenu 

uvedie v zložení: 
- navrhovaná zmluvná cena bez DPH, 
- sadzba DPH a výška DPH,  
- navrhovaná zmluvná cena celkom vrátane DPH. 

E. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH v Slovenskej republike, uvedie navrhovanú cenu celkom. 
Súčasne na túto skutočnosť v ponuke upozorní. 
 
Cena bude vypracovaná vo forme: 

 

Položka KS 
cena v €  bez 

DPH DPH v € 
Cena spolu s 

DPH v € 
Snehová traktorová radlica 1       

 

11. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 
 

A. Vštekým uchádzačom verejný obstarávateľ oznámi úspešnosť alebo neúspešnosť ich 
ponuky. Úspešného uchádzača vyzve na predloženie návrhu kúpnej  zmluvy.  Lehota na 
uzavretie zmluvy: do 15.12.2014. 
 

B. Platnosť zmluvy je stanovená podpisom oboch zmluvných strán. Zmluva nadobúda 
účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle verejného 
obstarávateľa. Túto skutočnosť oznámi verejný obstarávateľ e-mailom úspešnému 
uchádzačovi na adresu uvedenú v zmluve o dielo v článku I. 

 
C. Uchádzač vo svojej ponuke presne opíše tovary, ktoré ponúka (vrátane obchodných 

názvov). Táto požiadavky slúži na vyhodnotenie minimálnych požiadaviek verejného 
obstarávateľa na predmet zákazky, ktoré požaduje. Uchádzač môže v ponuke predložiť aj 
napr. fotografie, prospekty a iné ponúkaných tovarov. 
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D. Verejný obstarávateľ požaduje, aby úspešný uchádzač ku podpisu zmluvy predložiť 
aktuálny doklad dodávať tovar v origináli alebo overenej kópií. 
 

Podmienky súťaže: Neuvádza sa. 
 

Sačurov, dňa 13.11.2014 

 

 

  .........................………………………..................

                         Ing. Ján Halgaš 

    osoba zodpovedná  za verejné obstarávanie 

 

 

 

 

Príloha č. 1 : Návrh minimálnych zmluvných požiadaviek 


