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  Obec Šarišský Štiavnik 
 Obecný úrad, 090 42 Šarišský Štiavnik č. 65 

                        IČO: 00331058   tel.: +421 54 788 26 30   e-mail: obecsarisskystiavnik@zoznam.sk 
_________________________________________________________________ 

 

 

Výzva na predkladanie cenových ponúk  

zákazka na uskutočnenie stavebných prác podľa § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. 

z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. 

p. (ďalej len ako „ZVO“)  

  

  

  1.Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Názov:       Obec Šarišský Štiavnik  

So sídlom :    Obecný úrad Šarišský Štiavnik 65, 090 42 Okrúhle                  

Štatutárny zástupca :  Michal Kimák – starosta obce          

IČO :      00331058  

DIČ:;      2020784843  

IČ DPH:      neplatca DPH                             

E-mail:                obecsarisskystiavnik@zoznam.sk  
Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania:   

Michal Kimák, starosta obce   

Telefón: +421 907 476 268  

E-mail:  obecsarisskystiavnik@zoznam.sk  

Druh verejného obstarávateľa: Podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

    

2. Miesto dodania predmetu zákazky:  

    Miestom dodania predmetu zákazky je:  

a) k.ú. obce Šarišský Štiavnik, Obecný úrad, 090 42 Šarišský Štiavnik 65.    

3. Názov predmetu obstarávania:   

           „Triedený zber komunálneho odpadu v obci Šarišský Štiavnik“ 

 

    4. Druh zákazky  

   Obstarávania tovaru:    

                   16700000-2 - Obstarávanie tovaru - Traktor 

                   16520000-6 - Obstarávanie tovaru - Vlečka 

                   16710000-5 - Obstarávanie tovaru – Čelný nakladač s príslušenstvom 
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 5. Typ zmluvy, obchodné, platobné a iné podmienky  

a) Výsledkom verejného obstarávania bude zmluva o dielo podľa § 536 a násl. Zák. č. 513/1991 

Zb. v znení neskorších predpisov (Obchodný zákonník). Verejný obstarávateľ vyzve úspešného 

uchádzača na predloženie návrhu zmluvy o dielo. Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu s 

úspešným uchádzačom, pričom uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore s podmienkami 

uvedeným v tejto výzve na predkladanie ponúk a cena v zmluve nesmie byť v rozpore s cenou, 

uvedenou v úspešnej ponuke.  

b) Splatnosť faktúr je do 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi 

(objednávateľovi).  

c) Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení 

neskorších predpisov.  

d) Záručná doba je minimálne 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa zápisničného odovzdania a 

prevzatia predmetu zákazky verejným obstarávateľom (objednávateľom). Presný termín 

ukončenia záručnej doby bude uvedený v zápise z odovzdania materiálu.    

   

6. Podrobný opis predmetu zákazky:    

          Predmetom zákazky je uskutočnenie obstarávania/nákupu materiálu podľa špecifikácie, v rozsahu 

a množstve  - výkazu výmer pre „Triedený zber komunálneho odpadu v obci Šarišský Štiavnik“. 

         Opis predmetu zákazky:  

          V roku 2021 obce plánuje obstarať nasledujúcu techniku: 

 

           - Traktor – 1 ks 

 

           Technické parametre traktora: 

 

           MOTOR  

           - 4 valcový CommonRail, DOC filter  

           - Emisie - Stage III B  

           - Homologovaný výkon kW/HP 55,4/75,3  

           - Menovité otáčky 1/min. - 2200  

           - Plnenie – Turbodúchadlo  

           - Vŕtanie/zdvih – 92/110  

           - Obsah valcov cm3 – 2925  

           - Točivý moment max.prevýšenie Nm/% - 300/25  

 

           PREVODOVKA  

           - Mechanická, reverzačná plne synchronizovaná  

           - Počet prevodových stupňov 12/12  

           - Max. rýchlosť – 30 km/hod  

           - Otáčky VH - 540/1000  

 

           HYDRAULIKA  

           - Trojbodový záves – kategória II  

           - Ovládanie – mechanické  

           - Zdvíhacia sila na konci tiahel kN – 24  

           - Pracovný tlak MPa – 18  

           - Dodávka čerpadla l /min – 50  
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           - Vonkajšie okruhy – 4+1 rýchlospojky ISO  

           - Záves - modulárny CBM etážový rýchloprestaviteľný s mechanickou hubicou  

 

           KABINA  

           - Vyhrievaná s ventiláciou a recirkuláciou  

           - Sedadlo mechanicky odpružené  

           - Sedadlo spolujazdca  

           - Volant sklopný  

           - Riadenie – hydrostatické  

           - Brzdy – mokré diskové, mechanicky ovládané  

           - Brzdy prívesu - 1 hadicové  

 

           ROZMERY  

           - Hmotnosť kg – 3 165  

           - Dĺžka mm – 4 702  

           - Šírka cez blatníky mm – 1 970  

           - Výška po okraj kabíny mm – 2 580  

           - Rázvor mm – 2 210  

           - Predné kolesá - Diskové 280/85-24  

           - Zadné kolesá – Diskové 420/85-30 

 

           - Vlečka – 1 ks 

           

           - Nosnosť 5 t  

           - Trojstranné sklápanie korby  

           - Max.rýchlosť 30 km/h  

           - Hmotnosť vlečky 1,9 t  

           - Rozmery ložného priestoru / d x š... 4010 mm x 2010 mm /  

           - Objem ložného priestoru 8 m3 10  

           - Celkové rozmery / d x š x v ...5630 x 2240 x2080 mm /  

           - Podporné koleso  

           - Osvetlanie 12 V  

           - Zadný nárazník  

           - Parkovacia brzda  

           - Bočnice z profilu PRONAR 500 + 500 mm 

 

           - Čelný nakladač – 1 ks 

 

                 - Zdvih v oku výložníka 3100 mm  

                 - Zdvih pod pracovným náradím 2900 mm  

                 - Vyklápací uhol hore 50°  

                 - Zaklápací uhol hore 42°  

                 - Zdvíhacia sila v úrovní terénu 1950 kg  

                 - Zdvíhacia sila v max. výške 1240 kg  

                 - Hmotnosť nakladača 320 kg v tejto výbave 

                 - Ovládanie joystickom  

                 - III. Funkcia  

                   Multi-Lock  

                

                  PRISLUŠENSTVO: Rýchlo upínacie prvky na výmenu náradia Lyžica H 185 - šírka 1850 mm,    

                  hĺbka 700 mm Ovládanie pomocou joysticku z kabíny traktora Paletizačné vidly - kované Dĺžka  
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                  100 cm, nosnosť 1000 kg 

 

       Technoligické vybavenie: Traktor, vlečka a čelný nakladač budú využívané na zabezpečenie 

činností v zmysle § 81 ods. 7 písm. b) a g) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

7. Cena:   

Cena zákazky / tovaru musí byť stanovená pre predmet zákazky vo formáte:   

 Ako cena celkom bez DPH, výška a sadzba DPH a cena celkom vrátane DPH.   

 Pokiaľ uchádzač nie je platcom DPH, tak na túto skutočnosť v ponuke upozorní.   

 Cena musí zahŕňať všetky náklady uchádzača súvisiace s výkonom danej zákazky.  

  

  

8. Predpokladaná hodnota zákazky:     

    Predpokladaná hodnota zákazky je: 50 120,00 € bez DPH  

  

  

9. Rozdelenie predmetu zákazky:   

Nie.  

  

10. Možnosť predloženia variantných riešení:   

Nie.  

   

11. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:   

             Lehota dodania predmetu zákazky podľa Zmluvy o dielo, najneskôr však do :  

             29.11.2021  

  

  

    

12. Súťažné podklady k výzve na predkladanie cenovej ponuky:     

      Bez úhrady sú súčasťou výzvy  

  

13. Lehota viazanosti ponúk:   

                 Do 31.12.2021  

  

14. Lehota, miesto a spôsob na predloženie ponuky:  

Lehota na predkladanie ponúk je do: 22.01.2021 do 12:00 hod.  

Ponuky je možné predkladať: poštou, doručovateľskou službou alebo osobne, osobou 

poverenou verejným obstarávaním .  

a) Ponuka doručená v listinnej podobe poštou, kuriérom alebo osobným doručením musí byť v 

zalepenej a neprehľadnej obálke v stanovenej lehote doručená na adresu:   

Obec Šarišský Štiavnik, Obecný úrad Šarišský Štiavnik 65, 090 42 Okrúhle.   

b) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EUR; obálka musí byť zreteľne označená 

nápisom „Obstarávanie –neotvárať!“, heslom obstarávania „Triedený zber“, ako aj 

obchodným menom a sídlom obstarávateľa a uchádzača.  



5  

  

   

  

15. Financovanie predmetu zákazky  

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa a zo zdrojov 

Environmentálneho fondu pri MŽP SR.   

  

  

16. Podmienky účasti uchádzačov:  

a) Osobné postavenie:  

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 

písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a preukázať ich splnenie dokladmi 

podľa § 32 ods. 2 písm. e) alebo ekvivalentnými dokladmi v originálnom vyhotovení alebo ako 

fotokópiu tohto dokladu – doklad o oprávnení uskutočňovať práce (služby), ktoré sú 

predmetom tejto zákazky. Vyplnené prílohy:  

b) Návrh na plnenie kritérií – Príloha č.1  

c) Čestné vyhlásenie „Konflikt záujmov“ – Príloha č.2  

d) Výkaz výmer – Príloha č.3  

  

  

17. Otváranie ponúk:  

Otváranie ponúk bude dňa 22.01.2021 od 19:00 hod na Obecnom úrade Šarišský 

Štiavnik 65, 090 42 Okrúhle.  

  

18. Kritériá a vyhodnotenie ponúk  

a) Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena, t.j.: celková zmluvná cena v EUR s DPH za 

zhotovenie predmetu zákazky podľa požiadaviek uvedených v tejto výzve, uvedená v ponuke 

uchádzača ako „súťažná ponuka“. Ponuka s najnižšou cenou za celý predmet zákazky s DPH 

bude úspešná a umiestnená na I. mieste, ostatné ponuky budú zoradené zostupným poradím 

na základe predloženej cenovej ponuky.   

  

   

  19. Doplňujúce informácie  

a) Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez 

akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.   

b) Vyhodnotenie ponúk uchádzačov je neverejné.   

c) Do vyhodnotenia ponúk budú zaradené ponuky, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky  

verejného obstarávateľa stanovené vo výzve na predkladanie  ponúk.  

d) Verejný obstarávateľ určí víťazného uchádzača za podmienok:  splnil všetky podmienky účasti 

a ponúkol najnižšiu cenu za uskutočnenie diela.   

e) Lehota na oznámenie víťaznej ponuky: Verejný obstarávateľ oznámi úspešnému uchádzačovi 

v lehote do 10 pracovných dní od vyhodnotenia ponúk, že jeho ponuku prijíma, neúspešnému 

uchádzačovi oznámi v lehote, že jeho ponuku neprijal.  

e) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky obstarávania alebo obstarávanie 

zrušiť v prípade ak:  
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 ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám 

stanovených v tejto výzve;  

 sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo toto obstarávanie vyhlásené;  

   ponuka uchádzačov bude vyššia ako predpokladaná cena   

       obstarávania;  

 nebude predložená ani jedna ponuka.  

f) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky z 

dôvodu nepridelenia finančných prostriedkov zo zdrojov Environmentálneho fondu pri 

MŽP SR.   

  

 Šarišský Štiavnik, dňa 07.01.2021    

  

  

  

  

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

 Štatutárny zástupca verejného obstarávateľa:   Michal Kimák   
starosta obce  

  

  

  

  

  

Prílohy k výzve na predkladanie ponúk :  

Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritérií  

Príloha č. 2 Čestné vyhlásenie „Konflikt záujmov“  

Príloha č. 3 Výkaz výmer  
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Príloha č. 1    

                         

Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk   
SÚŤAŽNÁ PONUKA  

  

1. Základné údaje uchádzača:  Obchodné 

meno uchádzača:   

 Adresa sídla uchádzača:       

IČO:    

DIČ:    

IČ DPH:   

Zastúpený:    

Tel:      

E-mail:  

  

  

  

Názov predmetu obstarávania:  

Celková cena diela 

bez DPH:  

v súlade s Výkazom výmer  

  
DPH:  

Celková cena diela 

s DPH:  

v súlade s Výkazom výmer  

  

 „Triedený zber komunálneho 

odpadu v obci Šarišský 

Štiavnik“ 
  

  

    

Ak je uchádzač platcom DPH uvedie cenu bez DPH a cenu vrátane DPH, ak uchádzač nie platcom DPH 

v ponuke na to upozorní.  

  

  

  

  

  

  

 Dátum: .................................                                              Podpis: ...........................................   

(vypísať meno, priezvisko a funkciu                          

oprávnenej osoby uchádzača)  
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Príloha č. 2  

Čestné vyhlásenie „Konflikt záujmov“  

Zákazka podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov,  

Názov zákazky: „Triedený zber komunálneho odpadu v obci Šarišský Štiavnik“ 

   
[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 07.01.2021, týmto   

čestne vyhlasujem, že  

v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky:  

 

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,   

e zainteresovanej osobe  

priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu 

súvisiacu so zadaním tejto zákazky,   

 

považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek 

v priebehu procesu verejného obstarávania,   

 

pravdivé a úplné informácie.   

  

  

V [doplniť miesto] dňa [doplniť dátum]   

–––––––––––––––––––––––––-   

[doplniť podpis]  

  


