
Výzva na predloženie ponuky 

v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov organizácie:   Obec Papradno 

IČO:    00 317 594 

DIČ:     2020684710 

Sídlo organizácie:  Papradno 315, 018 13 Papradno 

Internetová adresa:   www.papradno.sk      

 

Kontaktné osoby: 

 

Meno a priezvisko:  Ing Roman Španihel, starosta obce  

Telefón:    0907 741 428  

e-mail:     papradno@papradno.sk   

 

2. Postup: 

Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon).  

3. Druh zákazky: 

Tovary 

4. Názov zákazky:   

Dodanie hákového, traktorového nosiča kontajnerov s hydraulickou rukou do obce  

Papradno 

5. Opis zákazky:  

Predmetom zákazky je dodávka a zaškolenie obsluhy hákového, traktorového nosiča 

kontajnerov s hydraulickou rukou v zmysle technickej špecifikácie v bode 7. Traktorový 

nosič bude dodaný aj so všetkými dokladmi potrebnými k povoleniu na premávku na 

pozemných komunikáciách. 

Kód CPV: 

16000000-5 - Poľnohospodárske stroje 

16500000-0 - Samonakladacie alebo vykladacie prívesy a návesy pre poľnohospodárstvo   

 

6. Miesto dodania diela:  

Obec Papradno, k. ú. Papradno.  

 

http://www.cpv.enem.pl/sk/16000000-5
http://www.cpv.enem.pl/sk/16500000-0


7. Rozsah predmetu zákazky:  

Traktorový nosič kontajnerov (hákový, hydraulický, naťahovací)  

- maximálna rýchlosť  40 km/h 

- ťažné oko 40 mm 

- celková povolená hmotnosť okolo 9 000 kg 

- nosnosť okolo 7 000 kg 

- možnosť upevnenia hydraulickej ruky 

- vzduchové brzdy 

- automatická parkovacia brzda 

- dĺžka kontajneru min/max: 3,6 – 4,3 m   

- priame napojenie na traktor, 3 hydr. okruhy 

-  teleskopický hákový mechanizmus 

- hydraulické zaistenie kontajneru 

- výškovo nastaviteľné ojo 

- hydraulicko – mechanická podpera oja ( s pumpou) 

- uchytenie ŠPZ aj s osvetlením 

 

Hydraulická ruka 

- odnímacia 

- dosah okolo 5 m 

- zaťaženie pri vysunutom ramene na 4 m okolo 900 kg 

- zóna otáčania okolo 3700  

- s podpernými, hydraulickými nohami otočnými 

- ovládacie prvky na obidvoch stranách žeriavu 

- samostatný pohon cez kardan (olejová nádrž aj s čerpadlom) 

- otočný hák 

- otvárač nádob NTO (retiazka s háčkom + hydraulický valec) 

- hydraulický rotátor s čapom na rýchlu výmenu drapákov 

- drapák – kliešte s nosnosťou okolo 2 t 

- drapák plný na sypké hmoty s nosnosťou okolo 350 kg 

KONTAJNER 

- vaňový, výška bočnice 500 mm, objem 4,7 m3  2ks 

- vaňový, výška bočnice 1000 mm, objem 9,5 m3 1ks 

 

8. Možnosť predloženia variantných riešení:  

Povoľuje sa. 

9. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: 

Verejný obstarávateľ uzatvorí s úspešným uchádzačom Kúpno – predajnú zmluvu 

v zmysle Zákona  č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.  



Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke obce.  

10. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, 

v ktorých sa uvádzajú: 

Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu Obce Papradno. Úhrada faktúry bude 

realizovaná bezhotovostným prevodom v zmysle platných prepisov.  

11. Lehota na predkladanie ponúk a označenie ponúk: 

do 05. 05. 2020 do 12:00  hod.  

Uchádzač môže predložiť len jednu ponuku.  Ponuky je potrebné predložiť elektronicky na e-

mailovú adresu kontaktnej osoby: papradno@papradno.sk  s uvedením hesla v predmete správy 

„Papradno – traktorový nosič kontajnerov“, alebo osobne do podateľne obecného úradu 

Papradno v zalepenej obálke s nápisom „NEOTVÁRAŤ Papradno – traktorový nosič 

kontajnerov“ alebo zaslať na adresu Obec Papradno, Papradno 315, 018 13 Papradno. Na 

obálku uviesť označenie „NEOTVÁRAŤ, Papradno – traktorový nosič kontajnerov“. 

 

12. Kritériá na hodnotenie ponúk a ich uplatnenie: 

Kritérium:  najnižšia cena spolu s DPH 

13. Mena a ceny uvádzané v ponuke 

Cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. NR 

SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

Uchádzačom navrhovaná cena bude vyjadrená v Eurách. 

Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), cenu uvedie 

v zložení: 

cena za predmet zákazky v Eur (bez DPH) 

výška DPH v Eur 

celková cena v Eur (s DPH) 

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie celkovú cenu. Na skutočnosť, že nie je 

platiteľom DPH, upozorní/uvedie v ponuke. 

14. Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka – kritériá a ich relatívna váha: 

Najnižšia cena s DPH za celý predmet zákazky. 

Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky nasledovným spôsobom: 



Maximálny počet 100 bodov získa ponuka uchádzača s najnižšou cenou v EUR vrátane 

DPH na celý predmet zákazky. Ostatným ponukám sa počet pridelených  bodov 

stanoví úmerou podľa nasledovného vzorca: 

                                                           najnižšia cena uchádzača 

                Počet bodov   =            ––––––––––––––––––––––––––      x    100   

                                                          cena hodnoteného uchádzača 

                   (výsledok zaokrúhľuje na dve desatinné miesta). 

Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorého ponuka dosiahne najvyšší počet  100 

bodov. Verejný obstarávateľ zostaví poradie ponúk na základe pridelených bodov 

zostupne.   

Verejný obstarávateľ zašle výsledok verejného obstarávania uchádzačom poštou alebo 

elektronicky.  

15. Obsah ponuky: 

Súťažná ponuka predložená uchádzačom bude obsahovať: 

1. Identifikačné údaje uchádzača v rozsahu: obchodné meno, sídlo alebo miesto 

podnikania, kontaktné údaje uchádzača na komunikáciu s verejným obstarávateľom – 

meno kontaktnej osoby, tel. číslo, e-mailová adresa. 

2. Návrh kúpno – predajnej zmluvy 

 

16. 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: papradno@papradno.sk, alebo telefonicky na tel. č. 0907 

741 428.   

Verejný obstarávateľ, ak je to nevyhnutné, môže doplniť informácie uvedené vo výzve 

na predkladanie ponúk, ktoré preukázateľne súčasne oznámi všetkým známym 

záujemcom, najneskôr 3 dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. 

17. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

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.  

Ponuky uchádzačov musia byť vypracované v rozsahu a forme podľa požiadaviek 

verejného obstarávateľa stanovených v tejto výzve.  

mailto:papradno@papradno.sk


Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením ponuky znáša 

výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.  

Verejný obstarávateľ v lehote do 5 pracovných dní od vyhodnotenia ponúk oznámi 

všetkým uchádzačom výsledok ich vyhodnotenia. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že 

jeho ponuku prijíma, ostatným uchádzačom oznámi, že sú neúspešní. 

 

V Papradne, 23. apríla 2020 

         Ing. Roman Španihel 

                      Starosta obce 

 


