DOKUMENTÁCIA Z PRIESKUMU TRHU

Názov verejného obstarávateľa: Obec Vysoká pri Morave
Názov zákazky: Nákup a dodanie traktora pre potreby obce Vysoká pri Morave
Interné číslo zákazky: 3/2021

Dátum vyhlásenia zákazky: 29.4.2021 10:55
Dátum ukončenia zákazky: 12.5.2021 13:17

Podpis štatutárneho zástupcu:
Podpis zodpovedného pracovníka:
Dátum:

Výzva na predloženie cenovej ponuky
Názov zákazky: Nákup a dodanie traktora pre potreby obce Vysoká pri Morave
Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov Obec Vysoká pri Morave
IČO 00305197

Zadávateľ nie je platca DPH
Adresa Hlavná 196, 90066 Vysoká pri Morave, SK
Kontaktná osoba Dušan Dvoran, +421905 537 343, obecnyurad@vysokaprimorave.sk

Informácie o zákazke
Typ zákazky:

Zákazka podľa § 117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami zákona 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predpokladaná hodnota: 16580,00 € bez DPH
Predpokl. obdobie do 5 ú 2021
realizácie:
Lehota na predkladanie
ponúk: do 12.5.2021 do 12:00
Spôsob návrhu zmluvy: Návrh zmluvy zabezpečuje úspešný uchádzač.

Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:
Spôsob predkladania ponúk: https://www.tendernet.sk/vyzva/fK82poCjX_9xdxn4g2fhChg

Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.
Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.

Opis zákazky
Oblasť Stroje, zariadenia, nástroje, náradie
Podoblasť Poľnohospodárske stroje a príslušenstvo

Všeobecný opis zákazky
Predmetom zákazky je:
Nákup a dodanie Traktora Kubota alebo ekvivalent s min. rovnakými parametrami alebo lepšími. Zariadenie bude slúžiť pre potreby obce
Vysoká pri Morave.
Súčasťou dodania je doprava na požadované miesto, adresa: Obecný úrad Vysoká pri Morave, Hlavná ulica č. 196/102, 900 66 Vysoká pri
Morave). Súčasťou je prevádzková skúška zariadenia, vrátane školenia obsluhy zariadenia.
Verejný obstarávateľ pri zadaní zákazky postupuje vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky v zmysle §117 Zadávanie zákaziek s
nízkymi hodnotami zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov tak, aby vynaložené náklady na
predmet zákazky boli primerané jeho kvalite a cene.
Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku. Ponuky predložené inak ako v
systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.
Predpokladaná hodnota zákazky je určená v zmysle §6 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov ako cena bez dane z pridanej hodnoty vo výške 16580 EUR.
Úspešný uchádzač je povinný predložiť kópiu dokladov o oprávnení dodať predmet zákazky (výpis z obchodného, živnostenského alebo
iného relevantného registra).
Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32, ods. 2, písm. e), verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných
systémov verejnej správy.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku, ako aj právo verejné obstarávanie kedykoľvek zrušiť.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu na predkladanie cenových ponúk, v prípade ak pred uplynutím lehoty nebudú
predložené aspoň 2 cenové ponuky na zákazku.
Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že sa v rámci tejto zákazky nedopustil konania, ktoré by mohlo byť vyhodnotené ako konflikt
záujmov podľa §23 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní. Pokiaľ by verejný obstarávateľ zistil, že ku takémuto konaniu došlo, bude
ponuka takéhoto uchádzača vylúčená z hodnotiaceho procesu.

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa, formou bezhotovostného platobného styku na základe
vyhotovenej faktúry. Splatnosť faktúry do 30 dní od dodania tovaru - a následného obdržania faktúry.
Kritérium vyhodnotenia ponúk: Jediným kritériom je celková cena (EUR s DPH) - 100%. V prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH
bude posudzovaná cena celkom.
Platnosť ponuky - ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovené do 30.05.2021
Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 12.05.2021 do 12:00 hod. Vyhodnotenie príde uchádzačom formou emailu do 13.05.2021
do 15:00 hod.
Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zmluvné podmienky

1. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania :
Kúpno-predajná zmluva.
Návrh kúpno-predajnej zmluvy pripraví úspešný uchádzač a odošle na odsúhlasenie verejnému obstarávateľovi.

2. Financovanie predmetu zákazky :
Predmet zákazky bude financovaný nasledovne:
- z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.

3. Vyúčtovanie predmetu zákazky :
Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku na základe vyhotovenej faktúry. Splatnosť faktúry do 30
dní od vystavenia faktúry Objednávateľom. Faktúra môže byť vyhotovená až po prebratí stroja/strojov Objednávateľom. Verejný
obstarávateľ na predmet zákazky neposkytuje preddavky.
Ostatné podmienky
- Verejný obstarávateľ počas priebehu tohto prieskumu trhu nebude poskytovať alebo zverejňovať informácie o obsahu ponúk ani
uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám až do vyhodnotenia ponúk.
- Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité bez predchádzajúceho súhlasu
uchádzača.
- Ustanovením odseku 1 nie sú dotknuté ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní, ukladajúce povinnosť verejného obstarávateľa
oznamovať či zasielať Úradu pre verejné obstarávanie dokumenty a iné oznámenia, ako ani ustanovenia ukladajúce verejnému
obstarávateľovi a Úradu pre verejné obstarávanie zverejňovať dokumenty a iné oznámenia podľa zákona o verejnom obstarávaní a tiež
povinnosti zverejňovania zmlúv podľa osobitného predpisu (Zákon č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov).
- Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté uchádzačom budú spracovávané a chránené podľa zákona č. 18/2018 Z.
z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk resp. verejné obstarávanie kedykoľvek zrušiť ak:
- sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých sa zadávanie zákazky vyhlásilo a nebolo ich možné predvídať.
- najnižšia cenová ponuka presahuje výšku zdrojov, ktoré mal verejný obstarávateľ pre zákazku vyhradených.
- zadanie nebolo jednoznačné, čo mohlo ovplyvniť správnosť cenových ponúk zo strany uchádzačov resp. je nutné opraviť zadanie na
základe podnetov od uchádzačov.
Požadované prílohy ku cenovej ponuke
Úspešný uchádzač je pred podpisom zmluvy povinný predložiť kópiu dokladov o oprávnení realizovať predmet zákazky (výpis z
obchodného, živnostenského alebo iného relevantného registra).
Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32, ods. 2, písm. e), verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných
systémov verejnej správy.

Položky zákazky
P.Č.

Názov položky / Špecifikácia
Nákup a dodanie traktora pre potreby obce Vysoká pri Morave

Množstvo
1,0 ks

P.Č.

Názov položky / Špecifikácia

1
Minimálne požadované technické parametre a požadovaná výbava: minimálne parametre
objem motora 1800 – 1900 cm3
menovitý výkon min 35 HP
otáčky noža min. 2500 ot/minúta
palivová nádrž 30-40 litrov
prevodovka hydrostatická min. 3 stupňová
uzávierka diferenciálu ručná
brzdy mokré viackotúčové
Typ riadenia predná riadená náprava
posilňovač riadenia,
otáčky zadného vývodového hriadeľa min.500 ot/min
3 bodový hydraulický záves
zdvih min.900 kg
záves spodný s čapom
pohon 4x4 vypínateľný
kolesa predné 7-16 - zadné 11,2 – 24
hmotnosť do 1300 kg.

Množstvo

Ponuka Zahrada-dílna-stroje s.r.o.
Názov uchádzača: Zahrada-dílna-stroje s.r.o.
IČO: 01505505
Sídlo: Vochov 202, 33023 Nýřany, CZ
Kontakt: Jan Hajný (+421944700028 - jan.hajny@zahrada-dilna-stroje.cz)
Spôsob predloženia ponuky: elektronicky
Účet z ktorého bola ponuka jan.hajny@zahrada-dilna-stroje.cz
zadaná:
Dátum a čas predloženia
ponuky: 29.4.2021 21:52
Výsledná cena: 22410,00 € s DPH (Cena ponuky: 22410,00 € s DPH)

Zákazka:
Názov zákazky: Nákup a dodanie traktora pre potreby obce Vysoká pri Morave
Zadávateľ: Obec Vysoká pri Morave (Vysoká pri Morave)
Zadávateľ nie je platca DPH

Ponuka
Sprievodný text k ponuke:
Nabízíme traktor - R36i HST http://www.traktory-borsice.cz/ri.html Záruka 36 měsíců. Doprava a zaškolení zdarma. Servis: Bzenica,
Huncovce, Zboj

Položky
Info: ceny jednotlivých položiek sú uvedené s DPH, resp. konečné v prípade neplatcu DPH

Názov položky

Zadávacia Výsledná Výsledná
Merná
Počet
jednotková jednotková cena
jednotka jednotiek
cena
cena
spolu

P.Č.
Parametre a vlastnosti
Nákup a dodanie traktora pre potreby obce Vysoká pri Morave

ks

1,0

22410,00

22410,00

22410,00

Minimálne požadované technické parametre a požadovaná výbava: minimálne parametre

1

objem motora 1800 – 1900 cm3
menovitý výkon min 35 HP
otáčky noža min. 2500 ot/minúta
palivová nádrž 30-40 litrov
prevodovka hydrostatická min. 3 stupňová
uzávierka diferenciálu ručná
brzdy mokré viackotúčové
Typ riadenia predná riadená náprava
posilňovač riadenia,
otáčky zadného vývodového hriadeľa min.500 ot/min
3 bodový hydraulický záves
zdvih min.900 kg
záves spodný s čapom
pohon 4x4 vypínateľný
kolesa predné 7-16 - zadné 11,2 – 24
hmotnosť do 1300 kg.

Cena spolu: 22410,00 € s DPH
Prílohy k ponuke

Typ

Dátum

Nie sú evidované žiadne prílohy k ponuke

Veľkosť

Ponuka Marián Šupa
Názov uchádzača: Marián Šupa
IČO: 11906022
Sídlo: J. Hollého 164, 92207 Veľké Kostoľany, SK
Kontakt: Roman Polčík (+421948189454 - kubota@supa.sk)
Spôsob predloženia ponuky: elektronicky
Účet z ktorého bola ponuka
kubota@supa.sk
zadaná:
Dátum a čas predloženia
4.5.2021 10:27
ponuky:
Výsledná cena: 19884,00 € s DPH (Cena ponuky: 19884,00 € s DPH)

Zákazka:
Názov zákazky: Nákup a dodanie traktora pre potreby obce Vysoká pri Morave
Zadávateľ: Obec Vysoká pri Morave (Vysoká pri Morave)
Zadávateľ nie je platca DPH

Ponuka
Sprievodný text k ponuke:
(nevyplnený)

Položky
Info: ceny jednotlivých položiek sú uvedené s DPH, resp. konečné v prípade neplatcu DPH

Názov položky
P.Č.
Parametre a vlastnosti
Nákup a dodanie traktora pre potreby obce Vysoká pri Morave

Zadávacia Výsledná Výsledná
Merná
Počet
jednotková jednotková cena
jednotka jednotiek
cena
cena
spolu
ks

1,0

19884,00

19884,00

19884,00

Minimálne požadované technické parametre a požadovaná výbava: minimálne parametre

1

objem motora 1800 – 1900 cm3
menovitý výkon min 35 HP
otáčky noža min. 2500 ot/minúta
palivová nádrž 30-40 litrov
prevodovka hydrostatická min. 3 stupňová
uzávierka diferenciálu ručná
brzdy mokré viackotúčové
Typ riadenia predná riadená náprava
posilňovač riadenia,
otáčky zadného vývodového hriadeľa min.500 ot/min
3 bodový hydraulický záves
zdvih min.900 kg
záves spodný s čapom
pohon 4x4 vypínateľný
kolesa predné 7-16 - zadné 11,2 – 24
hmotnosť do 1300 kg.

Cena spolu: 19884,00 € s DPH
Prílohy k ponuke
Kubota L1361- Vysoká pri Morave.pdf

Typ
Iné

Dátum
4.5.2021 10:25

Veľkosť
286,8 kB

Ponuka Kravec s.r.o.
Názov uchádzača: Kravec s.r.o.
IČO: 46490485
Sídlo: Dobronivská cesta 8772, 96001 Zvolen, SK
Kontakt: Michal Kravec (+421905470774 - michal@kravec.sk)
Spôsob predloženia ponuky: elektronicky
Účet z ktorého bola ponuka
michal@kravec.sk
zadaná:
Dátum a čas predloženia
5.5.2021 16:33
ponuky:
Výsledná cena: 31968,00 € s DPH (Cena ponuky: 31968,00 € s DPH)

Zákazka:
Názov zákazky: Nákup a dodanie traktora pre potreby obce Vysoká pri Morave
Zadávateľ: Obec Vysoká pri Morave (Vysoká pri Morave)
Zadávateľ nie je platca DPH

Ponuka
Sprievodný text k ponuke:
Dobrý deň. Zapájame sa do tendru so šikovným a v obciach obľúbeným traktorom Kioti CK4010 HST. Tento traktor už slúži v mnohých
obciach na Slovensku s najvyššou spokojnosťou. Verím že tento traktor bude slúžiť aj obci Vysoká pri Morave. V prípade nejasností a
otázok ma neváhajte kontaktovať telefonicky 0948 290 202 alebo mailom kioti@kravec.sk. Verím že vaša obec bude ďalším spokojným
partnerom.

Položky
Info: ceny jednotlivých položiek sú uvedené s DPH, resp. konečné v prípade neplatcu DPH

Názov položky

Zadávacia Výsledná Výsledná
Merná
Počet
jednotková jednotková cena
jednotka jednotiek
cena
cena
spolu

P.Č.
Parametre a vlastnosti
Nákup a dodanie traktora pre potreby obce Vysoká pri Morave

ks

1,0

31968,00

31968,00

31968,00

Minimálne požadované technické parametre a požadovaná výbava: minimálne parametre

1

objem motora 1800 – 1900 cm3
menovitý výkon min 35 HP
otáčky noža min. 2500 ot/minúta
palivová nádrž 30-40 litrov
prevodovka hydrostatická min. 3 stupňová
uzávierka diferenciálu ručná
brzdy mokré viackotúčové
Typ riadenia predná riadená náprava
posilňovač riadenia,
otáčky zadného vývodového hriadeľa min.500 ot/min
3 bodový hydraulický záves
zdvih min.900 kg
záves spodný s čapom
pohon 4x4 vypínateľný
kolesa predné 7-16 - zadné 11,2 – 24
hmotnosť do 1300 kg.

Cena spolu: 31968,00 € s DPH
Prílohy k ponuke
Kioti CK4010 HST .pdf

Typ
Iné

Zákazka bola realizovaná cez nákupný portál TENDERnet (www.tendernet.sk)

Dátum
5.5.2021 16:28

Veľkosť
290,4 kB

Protokol o výslednom poradí zákazky
Verejný obstarávateľ § 7:
Obec Vysoká pri Morave
Hlavná 196
90066 Vysoká pri Morave
IČO: 00305197

Názov zákazky: Nákup a dodanie traktora pre potreby obce Vysoká pri Morave

Číslo zákazky: 8239
Konečné vyhodnotenie (poradie podľa kritéria na vyhodnotenie ponuky):
1. Poradové číslo ponuky: 2
Obchodné meno:
Marián Šupa (ID uchádzača: 11906022)
Roman Polčík
Sídlo alebo miesto podnikania:
J. Hollého 164
92207 Veľké Kostoľany
Ponuka: 19884,00 € s DPH
2. Poradové číslo ponuky: 1
Obchodné meno:
Zahrada-dílna-stroje s.r.o. (ID uchádzača: 01505505)
Jan Hajný
Sídlo alebo miesto podnikania:
Vochov 202
33023 Nýřany
Ponuka: 22410,00 € s DPH
3. Poradové číslo ponuky: 3
Obchodné meno:
Kravec s.r.o. (ID uchádzača: 46490485)
Michal Kravec
Sídlo alebo miesto podnikania:
Dobronivská cesta 8772
96001 Zvolen
Ponuka: 31968,00 € s DPH

Zákazka bola realizovaná cez nákupný portál TENDERnet (www.tendernet.sk)

Protokol o zákazke č.8239
Názov zákazky: Nákup a dodanie traktora pre potreby obce Vysoká pri Morave
Interné číslo zákazky: 3/2021
Zverejnená: 29.4.2021 10:55
Ukončená: 12.5.2021 13:17
Forma zverejnenia: ● Oslovenie uchádzačov emailom v systéme TENDERnet

● Zverejnenie zákazky na stránke www.tendernet.sk
● Zverejnenie zákazky na webovej stránke verejného obstarávateľa:
https://www.vysokaprimorave.sk/verejne-obstaravanie-vyzvy
Predpokladaná hodnota: 16580,00 € bez DPH
Predpokl. obdobie
do 5 ú 2021
realizácie:
Lehota na predkladanie
do 12.5.2021 12:00
ponúk:
Typ zákazky: Zákazka podľa § 117 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní (tzv. Prieskum trhu)
Spôsob návrhu zmluvy: Návrh zmluvy zabezpečuje úspešný uchádzač.

Zadávateľ
Firma Obec Vysoká pri Morave
IČO / DIČ / IČDPH: 00305197 / 2020643746 / neplatca DPH
Adresa Hlavná 196, 90066 Vysoká pri Morave, SK
Kontaktná osoba Dušan Dvoran, +421905 537 343, obecnyurad@vysokaprimorave.sk

Opis
Oblasť Stroje, zariadenia, nástroje, náradie
Podoblasť Poľnohospodárske stroje a príslušenstvo

Všeobecný opis zákazky
Predmetom zákazky je:
Nákup a dodanie Traktora Kubota alebo ekvivalent s min. rovnakými parametrami alebo lepšími. Zariadenie bude slúžiť pre potreby obce
Vysoká pri Morave.
Súčasťou dodania je doprava na požadované miesto, adresa: Obecný úrad Vysoká pri Morave, Hlavná ulica č. 196/102, 900 66 Vysoká pri
Morave). Súčasťou je prevádzková skúška zariadenia, vrátane školenia obsluhy zariadenia.
Verejný obstarávateľ pri zadaní zákazky postupuje vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky v zmysle §117 Zadávanie zákaziek s
nízkymi hodnotami zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov tak, aby vynaložené náklady na
predmet zákazky boli primerané jeho kvalite a cene.
Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku. Ponuky predložené inak ako v
systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.
Predpokladaná hodnota zákazky je určená v zmysle §6 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov ako cena bez dane z pridanej hodnoty vo výške 16580 EUR.
Úspešný uchádzač je povinný predložiť kópiu dokladov o oprávnení dodať predmet zákazky (výpis z obchodného, živnostenského alebo
iného relevantného registra).
Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32, ods. 2, písm. e), verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných
systémov verejnej správy.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku, ako aj právo verejné obstarávanie kedykoľvek zrušiť.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu na predkladanie cenových ponúk, v prípade ak pred uplynutím lehoty nebudú
predložené aspoň 2 cenové ponuky na zákazku.
Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že sa v rámci tejto zákazky nedopustil konania, ktoré by mohlo byť vyhodnotené ako konflikt
záujmov podľa §23 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní. Pokiaľ by verejný obstarávateľ zistil, že ku takémuto konaniu došlo, bude
ponuka takéhoto uchádzača vylúčená z hodnotiaceho procesu.
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa, formou bezhotovostného platobného styku na základe
vyhotovenej faktúry. Splatnosť faktúry do 30 dní od dodania tovaru - a následného obdržania faktúry.

Kritérium vyhodnotenia ponúk: Jediným kritériom je celková cena (EUR s DPH) - 100%. V prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH
bude posudzovaná cena celkom.
Platnosť ponuky - ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovené do 30.05.2021
Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 12.05.2021 do 12:00 hod. Vyhodnotenie príde uchádzačom formou emailu do 13.05.2021
do 15:00 hod.
Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zmluvné podmienky

1. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania :
Kúpno-predajná zmluva.
Návrh kúpno-predajnej zmluvy pripraví úspešný uchádzač a odošle na odsúhlasenie verejnému obstarávateľovi.

2. Financovanie predmetu zákazky :
Predmet zákazky bude financovaný nasledovne:
- z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.

3. Vyúčtovanie predmetu zákazky :
Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku na základe vyhotovenej faktúry. Splatnosť faktúry do 30
dní od vystavenia faktúry Objednávateľom. Faktúra môže byť vyhotovená až po prebratí stroja/strojov Objednávateľom. Verejný
obstarávateľ na predmet zákazky neposkytuje preddavky.
Ostatné podmienky
- Verejný obstarávateľ počas priebehu tohto prieskumu trhu nebude poskytovať alebo zverejňovať informácie o obsahu ponúk ani
uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám až do vyhodnotenia ponúk.
- Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité bez predchádzajúceho súhlasu
uchádzača.
- Ustanovením odseku 1 nie sú dotknuté ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní, ukladajúce povinnosť verejného obstarávateľa
oznamovať či zasielať Úradu pre verejné obstarávanie dokumenty a iné oznámenia, ako ani ustanovenia ukladajúce verejnému
obstarávateľovi a Úradu pre verejné obstarávanie zverejňovať dokumenty a iné oznámenia podľa zákona o verejnom obstarávaní a tiež
povinnosti zverejňovania zmlúv podľa osobitného predpisu (Zákon č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov).
- Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté uchádzačom budú spracovávané a chránené podľa zákona č. 18/2018 Z.
z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk resp. verejné obstarávanie kedykoľvek zrušiť ak:
- sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých sa zadávanie zákazky vyhlásilo a nebolo ich možné predvídať.
- najnižšia cenová ponuka presahuje výšku zdrojov, ktoré mal verejný obstarávateľ pre zákazku vyhradených.
- zadanie nebolo jednoznačné, čo mohlo ovplyvniť správnosť cenových ponúk zo strany uchádzačov resp. je nutné opraviť zadanie na
základe podnetov od uchádzačov.
Požadované prílohy ku cenovej ponuke
Úspešný uchádzač je pred podpisom zmluvy povinný predložiť kópiu dokladov o oprávnení realizovať predmet zákazky (výpis z
obchodného, živnostenského alebo iného relevantného registra).
Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32, ods. 2, písm. e), verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných
systémov verejnej správy.

Položky zákazky
P.Č.

Názov položky / Špecifikácia
Nákup a dodanie traktora pre potreby obce Vysoká pri Morave

Množstvo

Najnižšia ponuka

1,0 ks

Minimálne požadované technické parametre a požadovaná výbava: minimálne parametre

1

objem motora 1800 – 1900 cm3
menovitý výkon min 35 HP
otáčky noža min. 2500 ot/minúta
palivová nádrž 30-40 litrov
prevodovka hydrostatická min. 3 stupňová
uzávierka diferenciálu ručná
brzdy mokré viackotúčové
Typ riadenia predná riadená náprava
posilňovač riadenia,
otáčky zadného vývodového hriadeľa min.500 ot/min
3 bodový hydraulický záves
zdvih min.900 kg
záves spodný s čapom
pohon 4x4 vypínateľný
kolesa predné 7-16 - zadné 11,2 – 24
hmotnosť do 1300 kg.

19884,00 €

Najvyššia ponuka
31968,00 €

Zoznam uchádzačov, ktorí boli elektronicky oslovení na predloženie cenovej ponuky:
Email

Dátum

kubota@supa.sk

29.4.2021

info@romerx.sk

29.4.2021

Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuky
Názov

IČO

Dátum

Ponuka

DPH

Marián Šupa

11906022

4.5.2021 10:27

19884,00 s DPH

Zahrada-dílna-stroje s.r.o.

01505505

29.4.2021 21:52

22410,00 s DPH

Kravec s.r.o.

46490485

5.5.2021 16:33

31968,00 s DPH

Zoznam uchádzačov podľa výsledného poradia
#

Názov

IČO

Cena

DPH

1.

Marián Šupa

11906022

19884,00 s DPH

2.

Zahrada-dílna-stroje s.r.o.

01505505

22410,00 s DPH

3.

Kravec s.r.o.

46490485

31968,00 s DPH

Zoznam uchádzačov, ktorí boli vylúčení resp. neboli hodnotení v rámci hodnotiaceho procesu
Žiadna ponuka nebola v rámci vyhodnocovania vylúčená.
Informácie o cenových ponukách boli verejnému obstarávateľovi dostupné až po ukončení zákazky.

Víťazná ponuka po ukončení zákazky:
Názov firmy: Marián Šupa
IČO / DIČ / IČDPH: 11906022 / 1020327209 / SK1020327209
Sídlo: J. Hollého 164, 92207 Veľké Kostoľany, SK
Kontakt: Roman Polčík (+421948189454 - kubota@supa.sk)
Výsledná cena: 19884,00 € Úspora: 0,0 % (Cena ponuky: 19884,00 €)

Položky
P.Č.
1

Názov položky /
Parametre a vlastnosti
Nákup a dodanie traktora pre potreby obce Vysoká pri Morave

Merná
Počet
jednotka jednotiek
ks

1,000

Jednotková
cena

Výsledná
cena
spolu

19884,00

19884,00

Cena spolu: 19884,00 € s DPH
Zákazka bola realizovaná cez nákupný portál TENDERnet (www.tendernet.sk)

