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OBEC OLEŠNÁ 

Olešná č. 493, 023 52 

________________________________________________________ 

Č. j.:  

VÝZVA NA PREDKLADANIE  CENOVÝCH   PONÚK  ZÁKAZKY  

v zmysle  §  9 ods. 9  zákona č. 25/2006  Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – zákona o VO 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Verejný obstarávateľ:   Obec Olešná  

Sídlo:      Obecný úrad 493, 023 52 

Zastúpený:     Štefan Cudrák – starosta obce  

Kontaktná osoba:    Ing. Milada Palicová 

IČO:      00314161 

DIČ:      2020553172 

Tel./Fax:    041/4346121; 041/4346129 

Email:      urad@obecolesna.sk  

Internetová adresa:    www.obecolesna.sk  

2. Predmet zákazky  

2.1    Názov predmetu zákazky:   

� Posypač  

� Pluh čelný 

2.2.   Druh zákazky: Zákazka na dodanie tovaru : Posypač a Pluh čelný 

2.3  Zabezpečenie procesu verejného obstarávania na dodanie tovaru „Posypač a Pluh čelný“ 

3. Rozdelenie predmetu zákazky na časti  

Verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie ponuky na dodávku celého predmetu zákazky.  
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4. Opis predmetu zákazky  

Predmetom zákazky je dodanie tovaru „Posypač a  Pluh čelný“ a následné poskytnutie služieb 
zahrňujúcich výkon všetkých činností, ktoré musí verejný obstarávateľ (prijímateľ) 
a dodávateľ zabezpečiť. Zákazka  na dodanie tovaru musí obsahovať všetky náležitosti 
v súlade s vypracovaním verejného obstarávania v zmysle zákona č. 25/2006  Z. z. v znení 
neskorších noviel.  

5. Typ zmluvy 

S úspešným uchádzačom vyhodnotenia ponúk bude uzavretá Kúpna zmluva na dodanie 
tovaru v zmysle §-u 409 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších 
predpisov.  

6. Miesto dodania a trvania zmluvy alebo lehota pre skončenie zákazky  

6.1  Miesto dodania:     Obec Olešná, Olešná č. 493, 023 52 

6.2  Lehota dodania:     Termín dodania tovaru: deň uzatvorenia kúpnej zmluvy  

Predpokladané ukončenie termínu:        5/2015 

7.  Variantné riešenie  

Verejný obstarávateľ neumožňuje predložiť variantné riešenie.  

8.  Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky  

Predmet obstarávania – zákazka na dodanie tovaru „Posypač“ bude financovaný 
z prostriedkov  rozpočtu obce Olešná v max. výške do 7.000 € s DPH (slovom sedemtisíceur) 
v jednej splátke bez navýšenia z celkovej obstarávacej ceny tovaru, bankovým prevodom  
z účtu obce Olešná na účet dodávateľa tovaru víťaznej ponuky. Verejný obstarávateľ 
neposkytuje preddavky, splatnosť faktúry je min. 14 dní od  doručenia faktúry verejnému 
obstarávateľovi.  

Predmet obstarávania – zákazka na dodanie tovaru „Pluh čelný“  bude financovaný 
z prostriedkov rozpočtu obce Olešná v max. výške do 10.000 € s DPH (slovom desaťtisíceur)  
v jednej splátke bez navýšenia z celkovej obstarávacej ceny tovaru, bankovým prevodom  
z účtu obce Olešná na účet dodávateľa tovaru víťaznej ponuky. Verejný obstarávateľ 
neposkytuje preddavky, splatnosť faktúry je min. 14 dní od  doručenia faktúry verejnému 
obstarávateľovi.  

9. Podmienky účasti  

Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa osobného postavenia uchádzačov: 
Uchádzač musí byť oprávnený poskytovať službu, čo preukazuje predložením dokladu 
o oprávnení podnikať (fotokópia).  
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10. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti  

Splnenie podmienok účasti bude posudzované v súlade s obsahom tejto výzvy. Z verejného 
obstarávania bude vylúčený uchádzač, ktorý v ponuke nepredložil doklady preukazujúce:  

� splnenie podmienok účasti podľa bodu 9 tejto výzvy,  

� predložil neplatné doklady, 

� nepredložil požadované doklady alebo informácie, 

� poskytol nepravdivé alebo skreslené informácie. 

11. Obsah ponuky 

Ponuka musí obsahovať:  

a) doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa bodu 9 tejto výzvy,  

b) vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov v ponuke.  

12. Požiadavky  na obstarávaný tovar, technická špecifikácia a predpokladaná cena:  

� Posypač –   technická špecifikácia  je  bližšie uvedená  v  príloha  č. 1 

� Pluh čelný – technická špecifikácia je bližšie uvedená  v  prílohe č. 2  

13. Cena, spôsob určenia ceny  

Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa §-u 3 zákona NR SR č. 18/1996  Z. z. 
o cenách v znení neskorších predpisov.  

Ak uchádzač je 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 vrátane DPH.  

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je 
platcom DPH upozorní verejného obstarávateľa.  

14. Lehota a miesto na predkladanie ponúk  

Lehota na predkladanie ponúk – dátum:  24. 03.2015, čas: do 15.00 hod.  

Adresa, na ktorú budú ponuky doručené:    

� poštou: Obec Olešná, Obecný úrad Olešná 493, 023 52 
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Záujemca predloží ponuku v uzatvorenej obálke označenej heslom:  

„Posypač a pluh čelný“ – Neotvárať! 

� osobne:  Do podateľne OcÚ Olešná na tej istej adrese v zalepenej obálke s uvedením 
uchádzača a jeho adresy a s označením obálky heslom  „Posypač a pluh čelný“  – 
Neotvárať! 

Ponuka predložená po uplynutí uvedenej lehoty bude vrátaná uchádzačovi neotvorená.  

15. Otváranie ponúk  

Dátum a čas otvárania ponúk:     25. 03.2015 o 16.00 hod.   

Miesto otvárania ponúk:     Obecný úrad Olešná, Olešná 493, 023 52 

       zasadacia miestnosť  

Otváranie ponúk sa uskutoční bez  prítomnosti uchádzačov.  

16. Kritériá na vyhodnotenie ponúk  

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena celkom za predmet zákazky – „Posypač 
a pluh čelný“, t.j. cena celkom v EUR s DPH, t.j. „Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka“  
a splnenie podmienok  v zmysle bodu 12  tejto výzvy.  

17. Lehota viazanosti 

Lehota viazanosti ponúk:        30.06.2015 

18. Ďalšie informácie 

Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu 
a musí byť spracovaná písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením 
výpočtovej techniky, ktorej obsah je pre fyzickú osobu čitateľný.  

V Olešnej, dňa: 27.02.2015 

 

Dátum odoslania výzvy:   27.02.2015 

         v. r.  Štefan  Cudrák  

                   starosta obce  
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Príloha č. 1:  Technická špecifikácia „Posypač“ 

Minimálna technická špecifikácia  

1. Posypač samonakládací zadný  

  požadovaný štandard 

 

Pripojenie zadné  

Záves trojbodový predný  

Pohon sypacieho zariadenia hydraulický  

Obsluha /jeden pracovník/  

 

Celková dlžka /mm/min 1 200  

Celková šírka /mm/ min 1 800  

Celková výška /mm/ max. 1400  

Objem min, 1m³  

Ťažný prostriedok do 80HP  

 
Hmotnosť max.600kg  

 

Dokumentácia na jazdu po cestných 
komunikáciach  

 

 

Príloha č. 2: Technická špecifikácia „Pluh čelný“ 

Minimálna technická špecifikácia  

1. Pluh čelný  

  požadovaný štandard 

 

Pripojenie čelné  

Záves trojbodový predný  

Uhol natáčania min +30°,0°,-30°  

Tri segmenty radlice  

 

Celková dlžka /mm/min 1 320  

Celková šírka /mm/ min 3 000  

Celková výška /mm/ max. 1400  

Istenie britu  pružinou  
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Ťažný prostriedok do 80HP  

 

Hmotnosť max.800kg  

Zvýšené koncovky krídel  

Bryt kovový nastaviteľný  

 
Pozičné osvetlenie  

 
Podperné kolesá výškovo nastaviteľné  

 
Hydraulické istenie proti nárazu  

 

Dokumentácia na jazdu po cestných 
komunikáciach  

 

 

 

 

 


