Výzva na predloženie ponuky
podľa § 117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru.
Obec Slatinské Lazy je verejným obstarávateľom podľa §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.
Touto cestou Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný
predmet zákazky
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Verejný obstarávateľ :
Štatutárny zástupca :
Adresa :
IČO :
DIČ:
Telefónny kontakt :
Email :

Obec Slatinské Lazy
Ing. Darina Hroncová, starostka obce
Slatinské Lazy 111, 962 25 Slatinské Lazy
00320269
2021318728
045 5402 565, 0907 814 524
slatinske@lazy.sk

Pre otázky v rámci výzvy kontaktná osoba:
Ing. Martina Babicová, +421 903564643, martina@euprojekty.sk
Webové sídlo (internetová adresa): www.lazy.sk
Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
internetovej adrese (URL): http://lazy.sk/portal/#/kontakt

na

2. Názov predmetu zákazky:
„Dodávka zariadenia – komunálna technika, obec Slatinské Lazy”
Druh zákazky: dodanie tovaru
3. Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je dodanie kolesového traktora – komunálna technika:
1 ks – Kolesový traktor
Podrobná technická špecifikácia zariadenia je uvedená –
Príloha č. 1 – Technická špecifikácia
Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak
niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ produktu alebo
produkt konkrétneho výrobu, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto produkt ekvivalentným
produktom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný produkt alebo
ekvivalentné riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú
nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktorý sú uvedené zariadenia určené. Pri produktoch
príslušenstvách konkrétnej značky, môže uchádzač predložiť aj ekvivalent inej značky v rovnakej
alebo vyššej kvalite.
Obhliadku miesta realizácie je možné si dohodnúť: nie je potrebná
Uplatnenie sociálneho aspektu:
Verejný obstarávateľ v súlade s Metodickým pokynom pri zadávaní zákaziek si vyhradzuje parvo
akceptovať len zodpovedných uchádzačov, t.j. plniacich si svoje odvodové povinnosti. Verejného
obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia
- §32 ods. 1 písm. b) nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a
príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu.

Verejný obstarávateľ v zmysle §42 ods. 12 zákona o VO určil osobitné podmienky plnenia zmluvy (tzv.
doložka plnenia zmluvy), týkajúce sa sociálnych hľadísk. Súvisí s plnením predmetnej zákazky a je
v súlade s legislatívou EÚ a SR. Podmienka je stanovená pri dodržaní podmienky nediskriminácie,
rovnakého zaobchádzania a transparentnosti.
Uchádzači sa pri predložení svojich ponúk zaviažu v prípade získania zákazky tieto podmienky plniť.
Osobitná podmienka zmluvy sú uvedené v návrhu Kúpnej zmluvy v znení:
Verejný obstarávateľ si uplatňuje podmienku aby zariadenie mohli obsluhovať aj osoby so
zníženou schopnosťou pohybu.
4. Spoločný slovník obstarávania (CPV):
CPV kód hlavný slovník:
16700000-2 - Traktory/ťahače
Predpokladaná hodnota zákazky:
1.) Kolesový traktor – komunálna technika – 37 860,- Eur bez DPH
5. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
Nie
6. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania:
maximálne do 120 kalendárnych dní od vystavenia objednávky –viď. Príloha č. 3 – Kúpna
zmluva č. (návrh)
7. Lehota viazanosti cenovej ponuky
Do 30.03.2021
8. Druh zákazky a miesto realizácie predmetu zákazky:
Zákazka na dodanie tovaru.
Adresa – uvedená v bode 1, v zmysle pokynov uvedených v návrhu kúpnej zmluvy – čl. IV.
9. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:
Predmet zákazky bude financovaný z dotácie z MAS Podpoľanie v rámci výzvy MAS_044/7.4/4
zameranie výzvy 7.4 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania
miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry
a súvisiacej infraštruktúry a z prostriedkov obce Slatinské Lazy.
10. Spôsob vzniku záväzku:
Na základe Kúpnej zmluvy a následnej fakturácie. Podrobnejšie informácie sú uvedené v Kúpna
zmluva č. ...(Návrh) príloha č. 3.
Kúpna zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na web stránke obce a po splnení odkladacej podmienky,
ktorá spočíva v tom, že dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania poskytovateľom NFP.
V prípade neschválenia procesu verejného obstarávania poskytovateľom NFP si verejný
obstarávateľ vyhradzuje právo využiť inštitút odkladacej podmienky a následne zmluvu anulovať.
Požiadavky verejného obstarávateľa uvedené v návrhu Kúpnej zmluvy sú pre uchádzača
záväzné.
11. Podmienky účasti a dokumenty požadované verejným obstarávateľom
Osobné postavenie
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia
podľa § 32 ods. 1, písm. b) nasledovne:
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Uchádzač nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov
na starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania
alebo obvyklého pobytu – doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne
nie starším ako tri mesiace
Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 alebo § 152
zákona o verejnom obstarávaní (Zoznam hospodárskych subjektov) v súlade s ustanoveniami
zákona o verejnom obstarávaní.
podľa § 32 ods.1 , písm. e) a f) nasledovne:
Uchádzač musí mať oprávnenie na výkon činnosti v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu
zákazky - §32 ods. 1 písm. e) – verejný obstarávateľ si túto skutočnosť overí v súlade s platnou
legislatívou po predložení ponúk.
Uchádzač nesmie mať uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným
rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého
pobytu - §32 ods. 1 písm. f) – verejný obstarávateľ si túto skutočnosť overí v súlade s platnou
legislatívou po predložení ponúk, zároveň uchádzač predloží čestné vyhlásenie.
Ekonomické a finančné postavenie
- nepožaduje sa
Technická alebo odborná spôsobilosť
- nepoažduje sa
12. Obsah ponuky:
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:
1.1.
1.2.
1.3.

1.4.
1.5.

Vyplnenú a potvrdenú prílohu č. 1 - Príloha č. 1 – Technická špecifikácia
Návrh uchádzača na plnenie kritérií - Príloha č. 2 (min. názov alebo obchodné meno
uchádzača, adresu, sídlo, IČO, DIČ, telefónne číslo),
Návrh Kúpnej zmluvy (Príloha č.3) s vyplnením návrhov na plnenie kritérií určených na
hodnotenie ponúk, podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za
uchádzača.
Čestné vyhlásenie podľa § 32 ods. 1 písm. f), že zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní – Príloha č. 4.
Doklady pre preukázanie Osobného postavenia podľa § 32 ods. 1, písm. b).

13. Lehota a miesto predkladania Ponúk:
1.1.

Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do: 02.06.2020 do 13:00 hod.

1.2.

Miesto predkladania ponúk: Obec Slatinské Lazy na adresu uvedenú v bode 1.

1.3.

Poštou na adresu uvedenú v bode 1.v obálke označenej „komunálne zariadenie“ a
„NEOTVÁRAŤ“

1.4.

Osobne na adrese sídla uvedenej v bode 1. na sekretariáte v obálke označenej „
komunálne zariadenie “ a „NEOTVÁRAŤ“

1.5.

Mailom na adresy: martina@euprojekty.sk, slatinske@lazy.sk (v skenoch
podpísaných kópií dokumentov) s označením „komunálne zariadenie“ a
„NEOTVÁRAŤ“

1.6.

Uchádzač môže ponuku vziať späť alebo zmeniť najneskôr do termínu predkladania
ponúk uvedeného v tomto odseku.

1.7.

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku, resp. v českom jazyku

1.8.

Otváranie ponúk - Dátum a čas otvárania ponúk 02.06.2020 o 13:30 hod.
- Miesto otvárania ponúk: ako je uvedené v bode 1.
Otvárania sa môžu zúčastniť všetci uchádzači, ktorí predložili ponuku.

Upozornenie:
V prípade vyzvania zo strany PPA, verejný obstarávateľ osloví uchádzačov, ktorí predložili ponuku
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elektronicky aby do 5 pracovných dní, predložíli verejnému obstarávateľovi originály dokumentov,
ktoré predložili elektronicky.
14. Spôsob predloženia ponuky :
Uchádzač, ktorý je oprávnený dodať predmet zákazky predloží iba jednu ponuku. Alternatívne
riešenia sú neprípustné.
15. Kritériom na vyhodnotenie ponúk je:
- cena s DPH
Úspešnou bude ponuka s najnižšou cenou.
16. Použitie elektronickej aukcie: nie
17. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia cenových ponúk:
Verejný obstarávateľ oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok
vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi verejný obstarávateľ oznámi, že jeho ponuku
prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel.
Vysvetlenie:
V prípade potreby vysvetlenia údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, môže požiadať
ktorýkoľvek zo záujemcov o ich vysvetlenie priamo u kontaktnej osoby elektronickou poštou na
adrese: martina@euprojekty.sk.
18. Doplňujúce informácie:
Od úspešného uchádzača bude verejný obstarávateľ vyžadovať, aby Úspešný uchádzač v zmluve
najneskôr v čase jej uzavretia uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch (v prípade
fyzickej osoby: meno, priezvisko, adresa pobytu, identifikačné číslo, v prípade právnickej osoby:
obchodné meno alebo názov, sídlo, identifikačné číslo), údaje o osobe oprávnenej konať za
subdodávateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu.
Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapísania do registra
partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých
subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie
sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
Verejný obstarávateľ upozorňuje na použitie SOCIÁLNY ASPEKT
Zariadenia môžu obsluhovať aj osoby so zníženou schopnosťou pohybu.
Uchádzači musia súhlasiť, aby oprávnení zamestnanci Pôdohospodárskej platobnej agentúry,
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, orgánov Európskej únie a
ďalšie oprávnené osoby, v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky a predpismi
Európskej únie, vykonali voči zmluvným stranám kontrolu/audit dokumentácie a vecnú kontrolu
skutočností súvisiacich s vykonaním obstarávania na predmet plnenia podľa tejto zmluvy,
súvisiacich s realizáciou predmetu plnenia podľa tejto zmluvy a skutočností súvisiacich s
poskytnutím nenávratného finančného príspevku na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku uzavretej s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou. Zmluvné strany sa
zaväzujú kontrolu strpieť a poskytnúť týmto osobám nevyhnutnú súčinnosť.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky vtedy, ak sa
zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk
v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú
v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa..
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Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou, predložením cenovej ponuky resp. účasťou na
ohliadke miesta znáša uchádzač bez finančného nároku voči obstarávateľovi a bez ohľadu na
výsledky prieskumu. Ponuky doručené na adresu verejného obstarávateľa v zmysle Výzvy v
lehote na predkladanie ponúk sa uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie
súťaže – prieskumu.
Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe
zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať námietky.

V Slatinských Lazoch, dňa: 18.05.2020
Ing. Darina Hroncová
starostka obce

Príloha výzvy:
Príloha č. 1 – Technická špecifikácia
Príloha č. 2 – Návrh uchádzača na plnenie kritérií
Príloha č. 3 – Návrh kúpnej zmluvy
Príloha č. 4 – Čestné vyhlásenie -§ 32 ods. 1 písm. f)
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