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                                               Výzva na predloženie ponuky 
 
 

 
 
Obec Otročok  , ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods.1 , písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov (ďalej len  „ZVO“) Vás žiadame o  predloženie ponuky 
v zmysle § 117 ZVO na nižšie   pecifikovaný  predmet zákazky 
 

„Nákup   traktora  s prídavnými zariadeniami    “ 
 

1. Identifikácia : 
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b ZVO: 
Názov verejného obstarávateľa / obstarávateľa: OBEC OTROČOK   
Sídlo: Otročok  35, 982 62 Otročok  
Štatutárny zástupca:  Vojtech  Šomošvári, starosta   obce  
IČO:   00318 957     
IČ DPH:   neplatca DPH 
Tel.:      +421 0905 967 281 
E-mail:     starosta@otrocok.sk 
Internetová stránka: www.otrocok.sk  
Číslo účtu.: SK60 5600 0000 0065 6710 6006 
b.) Poverená organizácia pre  verejné   obstarávanie : 
ER – STAVING s.r.o. IČO : 36 714 941 , Šafárikova 39, 048 01 

Rožňava Tel.: +421 905 921 307 
e-mail: erstaving@gmail.com 

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky: ER – STAVING s.r.o.,   Šafárikova  39, 048 01 Rožňava, resp. 
meilová  adr. erstaving@gmail.com  

3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Erika Szabadosová 
4. Predmet obstarávania: Predmetom  verejného   obstarávania   je   kúpa   nového traktora  s prídavnými 

zariadeniami   .    
5. Kód CVP :   16700000-2 Traktory 
6. Typ  zmluvy,  ktorá  bude  výsledkom  verejného  obstarávania:  Výsledkom verejného

obstarávania   bude uzavretie   Kúpnej   zmluvy  pre   uvedené     vozidlo s  prídavnými  zariadeniami  . 
Ak   víťazný   uchádzač odmietne  uzavrieť  zmluvu  v lehote  viazanosti  ponúk,  verejný   obstarávateľ  bude  
môcť  uzavrieť  zmluvu   s  uchádzačom,  ktorý sa  umiestnil  ako   druhý  v  poradí.   

7. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania): Dodanie nového traktora  s prídavným 
zariadením   na  zabezpečenie  komunálnej   starostlivosti  obecných   plôch . Požiadavka verejného obstarávateľa 
, je dodanie nového traktora    vyrobeného  v roku  2020  . Opis a požiadavka na  predmet  zákazky  tvorí  
samostatná  príloha :  pecifikácia  predmetu   zákazky . 

8. Rozdelenie   predmetu   zákazky  na  časti   :   Nie   
9. Predpokladaná hodnota zákazky:   49 114,00 EUR bez DPH) 

10. Miesto a termín dodania predmetu zákazky: Obecný úrad,  Otročok  35, 982 62 Otročok 

11. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:  30 kalendárnych  dní  
nasledujúcich po  dni nadobudnutia  účinnosti Kúpnej  zmluvy. 

12. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky : okrem tejto výzvy s vymenovanými  prílohami sa  
iné súťažné podklady uchádzačom poskytovať nebudú 

mailto:starosta@otrocok.sk
http://www.otrocok.sk/
mailto:erstaving@gmail.com
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13. Financovanie predmetu zákazky zo   zdroja  :  Ministerstvo  investícií, regionálneho   rozvoja a  informatizácie 
Slovenskej  republiky . Použitie  regionálneho   príspevku, na  realizáciu  projektu  č.  6 zmien  schválených  ročných   
priorít okresu   Revúca na  rok  2020 . 

14. Lehota na predloženie ponuky: 05.02.2021   do  09:oo hod. 

15. Otváranie a vyhodnocovanie  ponúk : 
Otváranie ponúk sa uskutoční dňa  05.02.2021 so   zač. o 09:30 hod.   
Miesto: sídlo firmy  ER - STAVING s.r.o.Rožňava, Šafárikova  ul. 39, 048 01 Rožňava   - neverejné otváranie ponúk.   

16. Spôsob predloženia ponuky: poštou alebo osobne , na adresu : ER – STAVING s.r.o., Šafárikova 39, 048 01 
Rožňava, meilom : erstaving@gmail.com  

Ponuky,  ktoré  budú   predložené po   lehote  na  predkladanie   ponúk   , nebudú  verejným  obstarávateľom  
hodnotené  

17. OZNAČENIE OBÁLKY PONUKY :  
Pre   prípad  predloženia ponuky   poštou :    
Zapečatená/zabezpečená obálka(obal) ponuky musí označená požadovanými údajmi :  
Na obálke/obale ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje: 

- .adresa   uvedená v bode 2 
- .adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania), 

označenie „  - súťaž – TRAKTOR  - neotvárať “, 

18. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk: Ponuky sa 
vyhodnocujú  na  základe jediného  kritéria  najnižšia   cena :   celková cena za celý   predmet zákazky vrátane dane 
z pridanej hodnoty (DPH) – váha: 100% 

 
19. V predmetnej   súťaži sa neuskutoční  elektronická aukcia 

 
20. Spôsob hodnotenia: 

Na prvom mieste sa umiestni ponuka s najnižšou celkovou cenou s DPH, resp. konečnou cenou pre neplatcov DPH. 
Poradie ostatných ponúk sa určí vzájomným porovnaním ponukových cien (vyššia cena – nižšie poradové miesto). 

21. Pokyny na zostavenie ponuky: 
Ponuka sa predkladá v slovenskom jazyku v jednom vyhotovení bez možnosti variantneho návrhu. 

 
22. Obsah   ponuky 

- Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:  

       Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, telefón, fax, 
e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením predmetu zákazky na ktorú sa 
ponuka predkladá – odporúčanie predloženia. 

a. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk (presne pecifikovať podľa určených 
kritérií) 

b. Fotokópia dokladu o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu resp. uskutočňovať stavebné 
práce. U právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo 
živnostenského registra (stačí fotokópia) v prípade, že uchádzač predloží ponuku na základe zákazky 
zverejnenej výzvy na webovom sídle verejného obstarávateľa. 

c. Doplnené   údaje  uchádzača v čestných   vyhláseniach   (   podľa  prílohy ) 

d. Súčasťou   ponuky  budú aj  prospekty   ponúkaných   tovarov  

e. Návrh   Kúpnej   zmluvy  

f. Čestné prehlásenie  (podľa  vzoru   )   
 

23. Lehota viazanosti ponúk: 15.03.2021 

24. Osoby  určené  pre  styk  so  záujemcami  a  uchádzačmi:   Erika  Szabadosová tel.:+421 905 921 307, e- 
mail:erstaving@gmail.com 

mailto:erstaving@gmail.com
mailto:erstaving@gmail.com
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25. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 
 

- Zmluva   nadobúda účinnosť deň po dni jej zverejnenia na webovom  sídle   verejného   obstarávateľa .  
- Úspešný uchádzač bude spolu s oznámením o prijatí jeho ponuky vyzvaný na predloženie Kúpnej zmluvy v 5 

vyhotoveniach a to do 3 pracovných dní najneskôr odo dňa doručenia oznámenia o prijatí jeho ponuky. 
- Verejný obstarávateľ písomne  oznámi uchádzačom informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk, vrátane 

poradia uchádzačov. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma. Neúspešnému 
uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. Neúspešnému uchádzačovi v 
informácii o výsledku vyhodnotenia ponúk uvedie aj identifikáciu úspešného uchádzača.Uchádzač v 
prípade svojej úspešnost berie na vedomie, že verejný obstarávateľ je v zmysle ZVO a zák.  č. 211/2000 Z. z 
o slobode informácií povinný zverejňovať informácie, ktoré sa získali za verejné fnancie. Uchádzač v prípade 
svojej úspešnost musí súhlasiť so zverejnením uzavretej zmluvy a relevantných informácii podľa § 117 ZVO. 

- Verejný   obstarávateľ  požaduje, aby sa  úspešný zaviazal   strpieť  výkon kontroly súvisiaceho   realizovanými   
stavebnými   prácami  kedykoľvek   počas  platnosti  a  účinnosti   Zmluvy  o   NFP ,  a to  oprávnenými   osobami  
na  výkon   kontroly a  poskytnúť   im  všetku   potrebnú   súčinnosť.   
 

         26 . Zrušenie verejného obstarávania: 
Verejný obstarávateľ zruší verejné obstarávanie , ak ani jeden uchádzač alebo záujemca nesplnil podmienky 
účasti vo verejnom obstarávaní 
a) nedostal ani jednu ponuku, 
b) ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám určených verejným 
obstarávateľom   

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

Vojtech  Šomošvári  v.r. 
Starosta    

  
 
 
Dňa, 26.01.2021  
 
 
 
 
 
 
 

Prílohy: 
 

1. Návrh  na  plnenie  kritéria 
2. Špecifikácia   predmetu zákazky 
3. Vyhlásenie uchádzača o  konflikte  záujmov 
4. Identifikačné   údaje  uchádzača 
5. Kúpna zmluva – Návrh 
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Príloha  č.   1 
 
Špecifikácia a požiadavky  na  predmet  zákazky.  
 
Minimálne  parametre traktora :     1 ks 

 
• Výkon min.   35 kW  max.  49 kW 
• Mechanický  motor , chladený   kvapalinou  
• Vývodový  hriadeľ  min.  30HP 
• Pohon diesel , 4x4 
• Min. 3- 4 valec vodou   chladený 
• Klimatizovaná   kabína  s rádiom 
• Zadný   trojbodový záves  kategórie i so   zdvihom  min. 1500kg 
• Vývodový  hriadeľ predný  aj   zadný 
• Čelný  nakladač s výškou   zdvihu   min. 2300mm,  šírky   lopaty min. 1200mm 
• Pneumatiky  predné  o veľkosti   min.   7 – 16 ,  zadné pneumatiky   min.   11,2 – 24  

 
 

Prídavné  zariadenia  :   v počte   1 ks  
 
Prídavné   zariadenia   pozostávajú s kompaktibilných   prídavných   zariadení   k príslušnému ponúkanému    
traktoru :  

 
Požiadavky  na  prídavné  zariadenia:   
 

• Radlica na  sneh  s hydraulickým natáčaním  - ľahko pripevniteľná na  čelný  nakladač. Šírka  min. 
1400 s dvomi hydraulickými valcami  na  natáčanie,  alebo   s možnosťou   na  zadnú   hydrauliku  

• Rozmetadlo   -  objem  max.  250l 
• Zametač – pripojenie   na zadný  resp.   predný   trojbodový   záves s voľnobežnou  prevodovkou 
• Kladivový mulčovač s bočným  výsuvom -  ovládaný   hydraulicky  
• Trojstranná   výklopná vlečka – s max.  nosnosťou  3500kg, hydraulický  vyklápač na  3 strany,  

bočnice na  korbe otváracie  s min.  výškou   50cm,  hmotnosť  min. 1500kg 
• Rotavátor – na  prípravu   pôdy  na  poliach ,   záhradách 
• Štiepkovač – výkon.  Min. 7m3/hod.,   hrúbka  dreva  min. 10 cm 
• Bubnová  kosačka  -  bočná , vybavená hydraulickým zdvihom s dvomi bubnami 

 
 
 

 Uchádzačom ponúkané   prídavné  zariadenia   MUSIA  byť  kompaktibilné pre navrhovaný typ    traktora 

 Ponúkaný  traktor   MUSÍ spĺňať podmienky  Vyhlášky  č.    418/2019 Z. z.   Ministerstva dopravy a 
výstavby Slovenskej republiky  z 5. decembra 2019, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 131/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti v oblasti schvaľovania vozidiel  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Príloha č.  2 
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PONUKA 
 

predložená podľa  § 117 zák.č. 343/2015 Z.z.    o verejnom obstarávaní,  na predmet zákazky: 
 
 

Nákup   traktora  s prídavnými zariadeniami   
 

Predkladá uchádzač: 
 

Obchodný názov uchádzača:  

Adresa sídla:  

IČO:  

IČ DPH SK: 
(ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní):  

IBAN :   

Meno štatutárneho zástupcu 
uchádzača:   

Kontaktná osoba pre   toto verejné 
obstarávanie:  

Kontakty: Štatutárneho zástupcu uchádzača Kontaktnej osoby uchádzača pre 
účely tohto verejného obstarávania: 

Telefón ( mobilný ):   

E-.mail:    

    

 
 
V ......................., dňa ...................... 

                                                      
 
 

                                                                      
 ................................................................... 

                                                                                                  Meno štatutárneho orgánu  uchádzača 
                                                                                                                                  Podpis 

 
 
 
 
 
 
 
 
Príloha č.3 
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NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA 

 
 

Obchodné meno uchádzača:1  
 

Adresa sídla uchádzača:  
 

Meno oprávnenej osoby podpisovať za firmu:  
 

Meno kontaktnej osoby a jej funkcia:  
 

Číslo telefónu kontaktnej osoby:  
 

E-mail kontaktnej osoby:  
 

 
 
 

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA 
 
 

 
Kritérium 

 
Cena bez DPH DPH Cena s DPH 

Celková zmluvná cena za predmet 
zákazky spolu (EUR) 

 
................. 

EUR 

 
................. 

EUR 

 
 

................. 
EUR 

 
 
 
 

 
Vyššie uvedenú ponuku sme vypracovali v súvislosti s verejným obstarávaním vyhláseným verejným 
obstarávateľom: Obec Otročok     na predmet zákazky: Nákup   traktora  s prídavnými 
zariadeniami   

 
 
 
 
Táto ponuka je záväzná do uplynutia lehoty viazanosti ponúk uvedenej vo Výzve na predkladanie ponúk.  
 
 
 
 
 
V.............................. dňa ...................... 

        ................................................................... 
                                                                                                  Meno štatutárneho orgánu  uchádzača 
                                                                                                          
 

 
                                                           
1 V prípade podania spoločnej ponuky je potrebné v tomto riadku tabuľky uviesť obchodné meno kontaktného 
uchádzača, ktorého si spoločne určila skupina uchádzačov.  
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Príloha č. 4 
 

VYHLÁSENIA UCHÁDZAČA 
 
 
uchádzač (obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača)  
 
 
..................................................................................................................................................................... 
 
 
 týmto vyhlasuje, že    je dôkladne oboznámený a súhlasí s podmienkami obstarávania : 
 

Nákup   traktora  s prídavnými zariadeniami   
 
ktoré sú určené vo  Výzve na predloženie ponuky, jej prílohách a v iných dokumentoch poskytnutých verejným 
obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk,   
 
1. všetky vyhlásenia, potvrdenia, doklady, dokumenty a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné, 
  
2. jeho zakladateľom, členom alebo spoločníkom nie je politická strana alebo politické hnutie,  
 
3. predkladá iba jednu ponuku  a nie je  osobou, ktorej technické alebo odborné  kapacity by použil iný uchádzač 
na preukázanie svojej odbornej alebo technickej spôsobilosti v tomto obstarávaní, 
 
4. nie je členom skupiny dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač predkladá ponuku, 
 
5. nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike 
alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 
 
6. nie   je   vedený  v registri   nelegálneho   zamestnávania vedeným  Národným inšpektorátom práce  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

v .................... dňa ...........................   .      
 ................................................................... 

                                                                                                  Meno štatutárneho orgánu  uchádzača 
                                                                                                          
 
  
                
 
  
 
 
 
Pozn.: POVINNÉ 
 
 
Príloha .5 
 



9 

 
 

OBEC OTROČOK , Otročok 35, 982 62 Otročok   
 

 

 
 
 
  

Čestné vyhlásenie „Konflikt záujmov“ 
Zákazka podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 
Názov zákazky: 
 

Nákup   traktora  s prídavnými zariadeniami   
 
 
 

................................................................................................................................................................ 
(doplniť názov uchádzača), zastúpený (doplniť meno a priezvisko štatutárneho zástupcu) ako uchádzač, ktorý 
predložil ponuku v rámci postupu zadávania zákazky (ďalej len „súťaž“) vyhláseného na obstaranie vyššie 
uvedeného predmetu zákazky (ďalej len „zákazka“) výzvou na predkladanie ponúk zo dňa (doplniť dátum), týmto  

čestne vyhlasujem, že 
v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky: 

 
• som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo 

by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení („zainteresovaná osoba“), 
akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia v súťaži,  

• som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo alebo 
nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so zadaním 
tejto zákazky,  

• budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za 
konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu 
verejného obstarávania,  

• poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné, pravdivé a úplné 
informácie.  

 
 
 
V ......................................... dňa ...................................... 
 
 
 
 

                                                                                                                    
 ................................................................... 

                                                                                                  Meno štatutárneho orgánu  uchádzača 
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