Obec Ždaňa
Obecný úrad Ždaňa, Jarmočná 118/4, 044 11 Ždaňa
-----------------------------------------------------------------------------------Výzva na predloženie ponuky

Obec Ždaňa, 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
žiada o predloženie ponuky v zmysle § 117, na nižšie špecifikovaný predmet zákazky

Stroje, zariadenie, inventár – Technologické komponenty
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov :
Obec Ždaňa
Sídlo:
Obecný úrad Ždaňa, Jarmočná 118/4, 044 11 Ždaňa
Štatutárny zástupca:
Ing. Ján Kokarda – starosta obce
IČO:
00324973
DIČ:
2021245193
Tel.:
+421 55 6980021
Fax:
+421 55 6980021
E-mail:
obec.zdana@zdana.dcom.sk, obec.zdana@mail.t-com.sk,
Internetová stránka:
http://www.zdana.sk/
Bankové spojenie:
VÚB, a.s.
Číslo účtu.:
2726542/0200
Kontaktná osoba na verejné obstarávanie: Ing. Peter Mati
Email:
IPM-VO@centrum.sk
Mobil:
+421 903 612171
2. Miesto predloženia/doručenia ponuky: Obec Ždaňa
Obecný úrad Ždaňa
Jarmočná 118/4, 044 11 Ždaňa
3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Ing. Ján Kokarda – starosta obce
4. Predmet zákazky:
Stroje, zariadenie, inventár – Technologické komponenty
Druh zákazky:
Tovar:
Spoločný slovník obstarávania:
16700000-2 - Traktory/ťahače
34390000-7 - Príslušenstvo ťahačov/traktorov
Služba:
Spoločný slovník obstarávania:
60000000-8 - Dopravné služby
5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:
Kúpna zmluva
6. Podrobný opis predmetu zákazky:
Dodanie strojného vybavenia Ekodvora v obci Ždaňa.
1. Traktor – 1 ks,
- Výkon min. 50 kW - 67 HP, vstrekovací system Common rail,
- Prevodovka s rozsahom 24 rýchlostí vpred a vzad,
- Trojbodový záves so zdvíhacou silou min. 1930 kg,
- Štyri hydraulické výstupy pre ovládanie príslušenstva,
- Joystick na ovládanie čelného nakladača,
- Kabína s kúrením, vetraním a klimatizáciou,
- Predné a zadné pracovné svetlá,
- Maják,
- Odpružené sedadlo vodiča,bezpečnostný pás

2. Čelný traktorový nakladač kompatibilný s traktorom, s lopatou na
sypké materiály, s lopatou s drapákom s paletatizačnými vidlami - 1 ks
- Paralelogram
- Rýchloupínač náradia
- Tlmič hydraulických rázov
- Lopata na sypký material šírky min. 210 cm a objemu min. 800 litrov
- Paletizačné vidly – nosnosť min. 1600 kg
- Lopata s drapákom šírky min. 190 cm
3. Vlečka za traktor kompatibilná s traktorom – 1 ks
- Hákový mechanizmus
- Priame napojenie na traktor cez hydraulický okruh
- Súčasťou vlečky musia byť dva rôzne kontajnery o objeme min. 2 m³ a 5 m³
Všetky požadované zariadenia musia spĺňať min. požadovanú špecifikáciu, musia mať
min. dvojročnú záruku, musia byť navzájom kompatibilné a schopné spolupracovať
s traktorom a po pripojení vytvoriť kompaktný funkčný celok. Ponúknuté výrobky
musia spĺňať všetky príslušné technické normy, právne a bezpečnostné predpisy
týkajúce sa predmetných výrobkov.
Úspešný uchádzač je tiež povinný spolu s dodaným tovarom dodať: návod na obsluhu
a údržbu všetkých zariadení v slovenskom jazyku a ďalšie doklady potrebné pre
prevádzku podľa všeobecne záväzných predpisov a noriem, platných v čase dodania
tovaru, k traktoru min. 2 kľúče, technický preukaz a doklady potrebné k prihláseniu.
Verejný obstarávateľ požaduje dodať všetky požadované zariadenia na adresu
verejného obstarávateľa a zaškoliť obsluhu v rozsahu min. 1 hodiny.
Všetky uvedené zariadenia musia byť navzájom kompatibilné a schopné spolupracovať
s traktorom a po pripojení vytvoriť kompaktný funkčný celok. Ponúknuté výrobky
musia byť nové a musia spĺňať všetky príslušné technické normy, právne
a bezpečnostné predpisy týkajúce sa predmetných výrobkov.
Verejný obstarávateľ požaduje pred vypracovaním ponuky oboznámiť sa s projektovou
dokumentáciou, ktorá je dostupná na Obecnom úrade v obci Ždaňa a následne rokovať
so starostom o požiadavkách verejného obstarávateľa.
Stretnutie je potrebné dohodnúť minimálne jeden pracovný deň pred uskutočnením
obhliadky s verejným obstarávateľom, kontakt : +421 903 910 140
7. Predpokladaná hodnota zákazky:

69 477,78 EUR bez DPH

8. Miesto dodania predmetu zákazky:

Obec Ždaňa

9. Lehota na dodanie predmetu zákazky:
Do 30.09.2019. Táto lehota je pevne stanovená a nie je možné ju meniť. V prípade
nedodržania uvedenej lehoty môže objednávateľ požadovať za každý deň omeškania
zmluvnú pokutu vo výške 1 000 €.
10. Financovanie predmetu zákazky:
Dotácia z Enviromentálneho fondu a vlastné finančné zdroje verejného obstarávateľa
11. Lehota na predloženie ponúk: 27.05.2019, do 11:00 hod
12. Spôsob predloženia ponuky poštou alebo osobne
Ak sa ponuka doručuje osobne, musí byť doručená v pracovných dňoch od 8:00 do
12:00 hod., posledný deň lehoty na doručenie ponúk musí byť ponuka doručená v čase
od 8:00 do 11:00 hod., verejný obstarávateľ vydá potvrdenie o jej prevzatí, v ktorom
uvedie dátum, čas a miesto prevzatia ponuky.

13. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia
a spôsob hodnotenia ponúk:
Celková zmluvná cena za predmet zákazky s DPH
Úspešný uchádzač bude ten, ktorý navrhne za realizáciu predmetu zákazky najnižšiu
celkovú cenu s DPH.
14. Pokyny na zostavenie ponuky:
Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej
obsahu. Ponuka musí byť vyhotovená nezmazateľným atramentom rukopisom, písacím
strojom, alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky, ktorej obsah
je pre fyzickú osobu čitateľný.
Ponuka a ďalšie doklady vo verejnom obstarávaní musia byť predložené v štátnom
jazyku (slovenskom jazyku).
Ak ponuku predkladá záujemca so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, všetky
doklady musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť úradne
preložené do štátneho jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa
zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad v štátnom jazyku.
Cena za predmet zákazky bude stanovená v eurách podľa zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky
Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon
o cenách, v znení neskorších predpisov.
Uchádzač určí cenu v ponuke v € bez DPH, DPH a s DPH. V prípade, že uchádzač nie je
platcom DPH, uvedie to vo svojej ponuke.
Cenu za predmet zákazky uchádzač stanoví vrátane všetkých nákladov spojených
s dodaním predmetu zákazky vrátane dopravných nákladov a spotrebného materiálu
nevyhnutného pre plnenie predmetu zákazky. Uchádzač nebude oprávnený požadovať
akúkoľvek inú úhradu za prípadné dodatočné náklady, ktoré nezapočítal do ceny
predmetu zákazky. Pri tvorbe ceny musí uchádzač zohľadniť primeranosť jej stanovenia
na základe na základe jemu vzniknutých nákladov a primeranosť zisku v súlade so
zákonom o cenách.
Ponuka sa doručí v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač môže predložiť iba jednu
ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny
dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vylúči
uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.
Ponuka musí byť predložená v zalepenej obálke, na obálke ponuky musia byť uvedené
nasledovné údaje:
- adresa uvedená v bode 2 tejto výzvy
- obchodné meno a sídlo uchádzača alebo miesto podnikania,
- označenie heslom súťaže “Neotvárať – Stroje Ždaňa“
Obálka s ponukou doručená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, nebude prijatá
a bude vrátená uchádzačovi neotvorená.
Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje :
a. 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. (príloha)
b. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk (príloha Formulár na vypracovanie ponuky)
c. Čestné prehlásenie (príloha)
d. Prospekty s technickými parametrami navrhovaných zariadení

Úspešný uchádzač predloží:
e. Vyplnený a podpísaný Návrh Kúpnej zmluvy
f. Doklad o oprávnení dodať predmet zákazky
15. Lehota viazanosti ponúk:

31.12.2019

16. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ poskytne návrh Kúpnej zmluvy každému záujemcovi, ktorý doručí
písomnú žiadosť o KZ e-mailom na adresu IPM-VO-sro@centrum.sk až do
lehoty na predkladanie ponúk. Žiadosť o KZ musí obsahovať názov a sídlo
záujemcu, IČO, DIČ, kontaktnú osobu, číslo telefónu, emailovú adresu. KZ bude
poskytovaná len elektronickou komunikáciou v elektronickej forme. Verejný
obstarávateľ v e-maily určí spôsob potvrdenia o doručení KZ a záujemca je povinný
použiť stanovený spôsob a potvrdiť prijatie písomnosti.
Pokiaľ sú vo výzve uvedené výrobky konkrétnej značky, modelu, uchádzač môže
ponúknuť ekvivalentný výrobok, ktorý má identické alebo lepšie technické parametre
a úžitkové a kvalitatívne vlastnosti. Ponúknuté výrobky musia spĺňať všetky príslušné
technické normy, právne a bezpečnostné predpisy týkajúce sa predmetných výrobkov.
Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov a uchádzačov, že v zmysle zákona
o verejnom obstarávaní uzavrie zmluvu v lehote viazanosti ponúk s úspešným
uchádzačom ak táto zmluva nebude v rozpore s výzvou a s ponukou predloženou
úspešným uchádzačom a ktorý poskytne na jej uzavretie riadnu súčinnosť.
Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí
majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora (zákon
č. 315/2016 Z. z.) a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých
subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť
zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri
partnerov verejného sektora.
Ďalšie postupy, vzťahy, termíny, povinnosti a pod. týkajúce sa vyhláseného postupu
verejného obstarávania, ktoré nie sú popísané alebo špecifikované vo výzve na
predloženie ponúk sa riadia všeobecnými ustanoveniami zákona o verejnom
obstarávaní.
Verejný obstarávateľ umožňuje uchádzačom predložiť ekvivalentné doklady , ktoré sa
vydávajú v krajine ich sídla. Cenová ponuka v inej mene ako EUR musí byť prepočítaná
na EUR (kurz prepočtu na EUR žiadateľ/prijímateľ prepočíta kurzom Národnej banky
Slovenska (ďalej len „NBS“) platným v deň vypracovania cenovej ponuky v zahraničnej
mene dodávateľom a prepočet potvrdí svojim podpisom). Ak ponuku predkladá
uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, všetky doklady musia byť
predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť úradne preložené do štátneho
jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu,
rozhodujúci je úradný preklad v štátnom jazyku.
Kúpna zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami
a účinnosť dňom podpisu Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
(dotácie z Envirofondu) medzi Prijímateľom a Poskytovateľom nenávratného
finančného príspevku. V prípade neschválenia žiadosti o NFP, resp. nenadobudnutí
účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, stráca táto zmluva platnosť.
Kúpna zmluva bude podpísaná až po vykonaní všetkých úkonov spojených s verejným
obstarávaním a dodržaní požadovaných lehôt v zmysle zákona 343/2015 a nadobudne
účinnosť najskôr deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovej stránke verejného
obstarávateľa v zmysle § 47a zákona 546/2 010 z 9. decembra 2010.

Úspešný uchádzač ako dodávateľ predmetu zákazky je povinný strpieť výkon kontroly
/auditu/ overovania súvisiaceho s dodaním predmetu zákazky a to kedykoľvek počas
platnosti a účinnosti predmetnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku vykonávaný v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EU
oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
V prípade nesplnenia podmienok účasti alebo prekročenia predpokladanej ceny
zákazky uchádzačmi verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť predmetné verejné
obstarávanie.
Verejný obstarávateľ môže vylúčiť uchádzača z procesu verejného obstarávania ak
uchádzač nesplní podmienky účasti, predloží neplatné doklady, nepredloží požadované
doklady alebo informácie alebo poskytne nepravdivé alebo pozmenené informácie,
ktoré nezodpovedajú skutočnosti.
Všetky zmeny predmetu zákazky sa môžu robiť len so súhlasom verejného
obstarávateľa. Tieto zmeny nesmú mať negatívny vplyv na kvalitu ani cenu dodania
predmetu zákazky.
Lehota splatnosti faktúry bude do 30 dní od doručenia a potvrdenia zo strany
objednávateľa. Faktúry za tovary budú uhradené až po doručení celej zákazky
a odsúhlasení doručenia a prevzatia verejným obstarávateľom a následným
predložením faktúry. K faktúre musí byť pripojený dodací list.
Osobitné požiadavky na plnenie
1. Vrátane dopravy na miesto plnenia.
2. Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny.
3. Uchádzač v lehote do 7 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy doručí verejnému
obstarávateľovi presnú technickú špecifikáciu ponúkaného tovaru (s uvedením
výrobcu a presného typového označenia) spolu s fotografiami a katalógovým listom.
4. Úspešný uchádzač je tiež povinný spolu s dodaným tovarom dodať: min. 2 kľúče od
traktora, technický preukaz a doklady potrebné k prihláseniu vozidla, návod na
obsluhu a údržbu v slovenskom jazyku a ďalšie doklady potrebné pre prevádzku
jednotlivých zariadení podľa všeobecne záväzných predpisov a noriem, platných
v čase dodania tovaru (servisná knižka, osvedčenie o evidencii motorového
vozidla).
5. Dodávateľ je povinný do 7 dní od uzavretia zmluvy predložiť objednávateľovi
vyhlásenie o zhode k požadovaným tovarom, že výrobok spĺňa technické predpisy
a harmonizované normy platné v SR resp. v celej Európskej únii.

S pozdravom

Ing. Ján Kokarda - starosta obce Ždaňa

Príloha :

Identifikačné údaje uchádzača
Formulár na vypracovanie ponuky
Čestné prehlásenie

