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VÝZVA 
na predkladanie ponúk 

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

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZVO) na dodanie tovaru 

 

Názov zákazky: 

 

„Dodanie traktora s príšlušenstvom“ 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

 

Názov: Obecné lesy Veľké Pole s.r.o. 

Sídlo: Veľké Pole 1, 966 74 Veľké Pole   

IČO: 36 631 892  

DIČ: 2021894061 

IČ DPH: SK2021894061 

 

Zastúpený: Ing. Štefan Vozár, konateľ 

 

Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania: 

Ing. Adriana Ondríková  

Tel. 0907 529 325 

Email: aondrikova@gmail.com 

 
 Kontaktná adresa: 

Obecné lesy Veľké Pole s.r.o. 

Veľké Pole č. 1, 966 74 Veľké Pole 

Webové sídlo (internetová adresa) http://www.velkepole.sk/ 

 
2. Predmet zákazky: 

 

Predmetom zákazky je nákup traktora Zetor PROXIMA 100 CL (prípadne ekvivalentu) s prílušenstvom pre 

potreby spoločnosti.  

 

Vzhľadom na poskytnuté finančné prostriedky z dotácie PPA, je nutné realizovať dodávku najneskôr 

do konca marca 2019. 

 

1. Kolesový traktor  Zetor  PROXIMA 100 CL alebo ekvivalent 

Minimálne parametre: 

 

Motor  

Typ:                                                          Zetor TYP STAGE IIIB 

Výkon kW/HP                                         70,4 kW / 96 k 

Počet valcov:                                            4 

Vŕtanie a zdvih                                         105/120 mm 

Objem motora :                                         4156 cm3 

Plnenie:                                                     turbodúchadlo 

Menovité otáčky :                                     2200   1/min. 

Spojka :                                                     dvojlamelová suchá, hydraulické ovládanie,  

Prevodovka:                                              mechanická, reverzačná, plne synchronizovaná  

Počet prevodových stupňov :                    12 dopredu / 12 dozadu, alebo s plazivými      

                                                                   rýchlosťami 20/4 

Rýchlosť 4WD prevedenie s kabínou:      40km/hod. 
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Vývodový hriadeľ: 

Typ:      nezávislý/závislý 

Otáčky zadného VH ot./min:                     540/1000 

Hydraulika: mechanická regulačná s polohovou , zmiešanou a silovou reguláciou 

Zadný trojbodový záves:   kategória II 

Ovládanie: mechanické 

Max.zdvihová sila:                                    42kN 

Pracovný tlak:                                           19 MPa 

Vonkajšie vývody rýchlospojky:              4+1  

Nosič závesu s automatickou hubicou 

Agrohák 

 

Kabína: 

Sedadlo vodiča:       „Zetor“ s mechanickým odpružením 

Sedadlo spolujazca:     štandard s bezpečnostným pásom 

Riadenie:                      hydrostatické 

Volant:                          sklopný a výsuvný 

Klimatizácia mechanická 

Ďalšie parametre: 

Hnací systém:                                           4WD 

Predná hnaná náprava                              pevná 

 

Riadenie:                                                    hydrostatické 

Brzdy prevádzkové/parkovacie:                mokré diskové, hydraulicky ovládané             

Predné brzdy:                                             hydraulicky ovládané mokré brzdy 

      Brzdy prívesu                                       1+2hadicové  vzduchotlakové  

      Max. závažie zadných kolies:                  2+8 / 270kg 

      Objem nádrže:                                         150 litov 

      Predné blatníky:                                         pevné  

      Vyhrievanie zadného skla a zrkadla:         štandard 

      Príprava na rádio:                                       štandard   

      Rozmery:    

Rázvor:                                                       2308 mm  

Max. dĺžka  :                                             4710 mm 

Max. šírka :                                                2319 mm 

Max. výška:                                                2725 mm 

Prevádzková hmotnosť traktora  :            3750– 4546kg 

Predné kolesá:                                        340/85 – R24  

Zadné kolesá :                                         420/85 -  R34  

 

2.  Predný vývodový hriadeľ k traktoru  

 

3.  Predná hydraulika k traktoru  
 

Kód predmetu zákazky podľa platných klasifikácií. 

 

Spoločný slovník obstarávania ( CPV ) :  

16000000-5 - Poľnohospodárske stroje 

16700000-2 - Traktory/ťahače 

 

3. Miesto dodania predmetu zákazky: 

Adresa verejného obstarávateľa v bode č. 1 

 
4. Financovanie predmetu zákazky a obchodné podmienky: 

Zákazka bude financovaná z dotácie PPA a z vlastných zdrojov. Zmluva o dielo sa uzatvára na dobu podľa 

bodu 13. 
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5. Predpokladaná hodnota zákazky: 

43 710,83 EUR bez DPH 

 

6. Typ zákazky: 

Zákazka na dodanie tovaru podľa § 117 ZVO. 

7. Podmienky účasti 

 

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO. 

Jej splnenie preukazuje uchádzač alebo každý1 člen skupiny dodávateľov jedným zo spôsobov, a to 

nasledovne: 

a) predložením dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO - doklad o oprávnení dodávať tovar, poskytovať 

službu, alebo uskutočňovať stavebné práce, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky alebo 

b) zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý je vedený podľa § 152 ZVO, a z ktorého bude 

zrejmé, že uchádzač poskytuje stavebnú prácu, ktorá zodpovedá predmetu zákazky. 

c) Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis do zoznamu hospodárskych subjektov alebo potvrdenie o 

zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok 

účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ prijme aj iný rovnocenný doklad predložený 

uchádzačom. 

V prípade nezaslania dokladu, bude uvedená skutočnosť overená vo verejne prístupných registroch. 

 

U úspešného uchádzača v rámci súčinnosti pri podpise zmluvy budú preverované dôvody na vylúčenie podľa 

§ 117 ods. 5 ZVO. 

 
              Ponuka musí obsahovať: 

• cenovú ponuku stanovenú podľa predpokladanej hodnoty zákazky a špecifikácii predmetu zákazky, 

ktorá musí zahŕňať všetky náklady spojené s realizáciou predmetu zákazky 

• fotokópiu/sken dokladov o splnení podmienok účasti, prípadne výpis z internetu 

 

8. Mena a ceny uvádzané v ponuke: 

Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za kompletné uskutočnenie predmetu zákazky uvedená v ponuke 

uchádzača bude vyjadrená v eurách (EUR). 

 

9. Spôsob a lehota na predkladanie ponúk: 

Ponuku možno predkladať v lehote najneskôr do 28.02.2019 do 12:00 hod. na e-mailovú adresu: 

aondrikova@gmail.com, alebo poštou či osobne v úradných hodinách obce v uzavretej obálke s označením 

„Traktor“ a „Neotvárať“ na adresu: 

 

  Obecné lesy Veľké Pole s.r.o. 

Veľké Pole č. 1, 966 74 Veľké Pole 

 

Na ponuku predloženú po uplynutí lehoty sa nebude prihliadať. Rozhodujúce pre doručenie ponuky je dátum 

doručenia ponuky na kontaktné miesto a nie dátum a čas odoslania ponuky na poštovú prepravu, alebo 

odoslania elektronickou poštou. 

 

Termín otvárania ponúk:  28.02.2018 o 12.30 hod. 

Obecné lesy Veľké Pole s.r.o., Veľké Pole 1, 966 74 Veľké Pole 

Vyhodnotenie ponúk bude neverejné. Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle 

informáciu o vyhodnotení ponúk všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali. 

 

10. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 

Splnenie podmienok účasti bude posudzované v súlade s obsahom tejto výzvy. Z verejného obstarávania 

bude vylúčený uchádzač, ktorý v ponuke: 
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• nepredložil požadované doklady alebo informácie, 

• predložil neplatné doklady, 

• poskytol nepravdivé alebo skreslené informácie. 

 

11. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: 

Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude najnižšia navrhovaná cena bez DPH za celý predmet zákazky. 

12. Cena a spôsob určenia ceny: 

Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. 

o cenách v znení neskorších predpisov. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená  v eurách a 

musí zahŕňať všetky náklady uchádzača. 

 

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

v zložení: navrhovaná zmluvná cena bez DPH, sadzba DPH a výška DPH, navrhovaná zmluvná cena  

vrátane DPH. 

 

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je 

platcom DPH, upozorní. 

 
13. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: 

do 31.03.2019 

 

14. Doplňujúce informácie 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za dodanie predmetu zákazky 

prevyšuje finančný limit vyčlenený verejným obstarávateľom pre požadovaný predmet zákazky. 
 

Na základe kritérií na hodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač, s ktorým verejný 

obstarávateľ podpíše Zmluvu, o ktorej bude rokovať s úspešným uchádzačom. 
 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo podpísať zmluvu s ďalším uchádzačom v prípade, ak úspešný 

uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odmietne podpísať navrhovanú zmluvu. 
 

Uchádzači, ktorí predložia svoje ponuky, nemajú žiadny nárok na úhradu nákladov, ktoré im vznikli s 

prípravou a doručením ponuky. 

V prípade vzniku situácie mimoriadne nízkej ponuky uchádzača sa verejný obstarávateľ bude riadiť 

ustanoveniami § 53 Vyhodnocovanie ponúk zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v 

aktuálnom znení. 
 

Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: 31.03.2019 

 
 

Vo Veľkom Poli, dňa 22.02.2019 

 

 

 

Ing. Štefan Vozár, konateľ 


