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Váš list č./zo dňa          Naše číslo                        Vybavuje/tel.               Trnava 
        370/67/2021/2/285    Ing. Kapustová          18.6.2021 

                                            033/3240368 

 

Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky  

 ZsNH – tovary 

 
Mestské služby mesta Trnava, Priemyselná 5, 917 01 Trnava, zabezpečujú v zmysle zákona 

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a v súlade so Smernicou k zabezpečeniu verejného obstarávania podľa 

zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v podmienkach Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava  výber dodávateľa pre 

predmet zákazky  

 

  

„Kolesový traktor a náves“  

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

     Názov organizácie: Mestské služby mesta Trnava 

Sídlo organizácie: Priemyselná 5, 917 01 Trnava 

Štatutárny zástupca: Ing. Andrea Tomašovičová 

IČO:    00598135 

Kontaktná osoba:  Ing. Katarína Kapustová,  

Tel.:    033/3240368    

e-mail:   katarina.kapustova@msmt.trnava.sk 

internetová adresa:  www.sprava.trnava.sk 

 

2. Predmet zákazky: 

Predmetom zákazky je dodanie nového, nejazdeného kolesového traktora a multifunkčného 

návesu s vyklápaním pre potreby údržby mestskej zelene a verejných komunikácií. Zariadenia 

musia spĺňať požiadavky pre prevádzku na cestných komunikáciách. 
 

2. 1 Špecifikácia a technické  parametre:  

 

1. Kolesový traktor 

- pohon       4 x 4 

- rýchlosť       min. 30km/hod 

- prevádzková hmotnosť bez závaží   min. 3000 kg 

- zadné závažia v kolesách    min. 250 kg 

- kolesá zadné      min. 16,4-30 

- kolesá predné      m in. 11,2-24 

- motor       naftový, min. štvorvalcový 

- nominálny výkon     min. 60 HP 

- prevodovka      synchronizovaná, reverzačná 

- počet prevodových stupňov (vpred/vzad)  min. 12/12  

- zadný trojbodový záves II.kategórie  s rýchloupínačmi 
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- zdvihová sila zadného trojbodového závesu  min. 18 kN 

- zadný vývodový hriadeľ  - otáčky   540/1000 otáčok/minúta 

- zadné tiahlo na vlečku výškovo rýchlo nastaviteľné, 

  Čap       pr. 38 mm 

- počet zadných vonkajších hydraulických okruhov  min. 2 okruhy vzadu + voľný prepad  

- vzduchový brzdový systém pre príves a náves jedno aj dvojhadicový  

- dodávka čerpadla hydrauliky     min 50l/minúta, tlak min. 18MPa 

- kabína odhlučnená, s kúrením/vetrením, klimatizácia, sedadlo vodiča odpružené, miesto  

  pre spolujazdca 

- pracovné svetlá      min. 2 predné a 2 zadné 

- osvedčenie o evidencii časť II., COC dokument 

- ako napr. traktor Zetor Major 60CL 

 

2. Traktorový náves s vyklápaním 

- jednoosí, celokovový, s odstavnou nohou s otočným kolieskom  

- vyklápanie do troch strán 

- ložná plocha      min. 4 x 2 m 

- demontovateľné bočnice, výška   min. 500 mm 

- nosnosť        min  5 000 kg  

- vlastná prevádzková hmotnosť    min. 1 700kg 

- rýchlosť       min. 30 km/hod 

- výška ložnej plochy nad zemou   max. 1 100 mm  

- vzduchový brzdový systém    dvojhadicový   

- ťažné zariadenia do horného závesu, oko  40 mm 

- technický preukaz (osvedčenie o evidencii časť II.)   

 

Súčasťou predmetu zákazky je doprava na miesto určenia a zaškolenie obsluhy. Poskytnutá 

záruka je minimálne 24 mesiacov. 

Predložením ponuky sa uchádzač zaväzuje zabezpečiť záručný aj pozáručný servis zariadení 

a s opravou začať do 24 hodín od nahlásenia závady.  

 
Spoločný slovník obstarávania (CPV): 16710000-5, 64540000-2, 60000000-8 
 

3. Lehota dodania tovaru: 16 týždňov od podpísania kúpnej zmluvy 

 Poznámka: Uchádzač uvedie predpokladané termíny dodania v cenovej ponuke – príloha č. 

1.  a navrhnuté termíny dodania následne zapracuje do návrhu zmluvy.  

   
4. Miesto plnenia: Priemyselná 5, Trnava 

 
5. Súťažné podklady v elektronickej forme: 

5.1 Výzva na predloženie cenovej ponuky 

5.2 Príloha č. 1 - Cenová ponuka  

 

6.   Mena a ceny ponuky: 

6.1 Navrhovaná cena musí byť stanovená v zmysle zák. 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 o cenách 

a musí byť uvedená v eurách.  

6.2 Cena za predmet zákazky  vychádza z ocenených položiek podľa prílohy č. 1 a musí zahŕňať 

všetky náklady súvisiace s dodaním predmetu zákazky vrátane nákladov na dopravu 

a zaučenie obsluhy. 

6.3 Ak je uchádzač platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu v zložení: 

      - navrhovaná cena bez DPH 

      - sadzba DPH a výška DPH 

      - navrhovaná cenu s DPH 
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6.4 Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie celkovú navrhnutú cenu a súčasne na túto 

skutočnosť v ponuke upozorní. 

 
7.  Obsah ponuky:  

7.1 Doplnená a štatutárnym zástupcom potvrdená príloha č.1: Cenová ponuka - s uvedením 

konkrétneho názvu výrobku a  ceny pre jednotlivé položky.  

7.2 Funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie 

požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných 

značiek)  pre jednotlivé zariadenia. 

7.3 Návrh kúpnej zmluvy  podľa § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Z.z. v znení neskorších 

predpisov (Obchodný zákonník) v jednom vyhotovení, s doplnenými údajmi o uchádzačovi 

a potvrdený štatutárnym zástupcom uchádzača. Predložený návrh nesmie obsahovať 

žiadne obmedzenia alebo výhrady v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými vo 

výzve na predloženie cenovej ponuky  a nesmie obsahovať také skutočnosti, ktoré by boli 

v rozpore so všeobecnými záväznými právnymi predpismi.  

 

8. Podmienky účasti: 

8.1 Verejný obstarávateľ  môže uzatvoriť zmluvu iba s uchádzačom, ktorý podľa § 117 ods. 5 

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

zákonov, spĺňa nasledujúce podmienky:    

  8.1.1 Je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, 

ktorá je predmetom obstarávania. 

 Splnenie podmienky podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní overuje  

verejný obstarávateľ preskúmaním elektronicky dostupných zoznamov.  

  8.1.2 Nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím 

Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.  

     Splnenie podmienky podľa § 32 ods. 2 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní preukáže 

úspešný uchádzač po obdržaní oznámenia o vyhodnotení ponúk predložením čestného 

vyhlásenia.  

8.2 Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ak u neho  existuje dôvod na 

vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní - konflikt záujmov 

podľa § 23, ktorý nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami.  

 Úspešný uchádzač po obdržaní oznámenia o vyhodnotení ponúk predloží verejnému 

obstarávateľovi čestné vyhlásenie, že v predmetnom obstarávaní nie je v konflikte 

záujmov.  

8.3 Ak úspešný uchádzač nesplní podmienky účasti alebo nepredloží doklad podľa bodu 8.1 

a 8.2 výzvy, bude z verejného obstarávania vylúčený. Verejný obstarávateľ po splnení 

podmienok uvedených v bodoch 8.1 a 8.2 uzavrie zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil 

ako ďalší v poradí. 

 
9. Spôsob predkladania ponúk: 

9.1 Uchádzač predkladá ponuku v písomnej forme v uzavretom obale. Vonkajší obal musí 

obsahovať:  

 - adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1, 

     - obchodné meno a adresu sídla uchádzača alebo miesta  podnikania, 

     - označenie „Traktor a náves – Neotvárať“ 

9.2 Ponuku doručí uchádzač v lehote na predkladanie ponúk poštou alebo osobne na adresu 

verejného obstarávateľa: Mestské služby mesta Trnava, Priemyselná 5, 917 01 

Trnava. 

9.3 Lehota na predkladanie ponúk: do 1.7.2021 do 10.00 hod. 

 

10. Kritérium  na vyhodnotenie ponúk:  

    - Najnižšia cena za predmet zákazky s DPH. 
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11. Vyhodnotenie ponúk: 

11.1 Úspešným uchádzačom bude uchádzač, ktorého cena za predmet zákazky stanovená 

v súlade s bodom 6. tejto výzvy  bude najnižšia. 

11.2 Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola hodnotená, bude zaslané oznámenie 

o výsledku vyhodnotenia ponuky.  

 

12. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi alebo záujemcami:             

Komunikácia a  dorozumievanie  medzi  verejným obstarávateľom a uchádzačmi alebo 

záujemcami sa bude uskutočňovať písomnou formou zasielanou elektronickými 

prostriedkami – e-mailová adresa uvedená v bode 1 tejto výzvy.  

 
13.  Ostatné podmienky: 

13.1 Úspešný  uchádzač  pred podpísaním zmluvy zašle  verejnému obstarávateľovi 

elektronickou poštou na adresu uvedenú v  bode 1. výzvy čestné vyhlásenia podľa bodu 

8.1.2 a bodu 8.2 výzvy potvrdené oprávneným zástupcom (vzor poskytne verejný 

obstarávateľ úspešnému uchádzačovi s oznámením o vyhodnotení ponúk). 

13.2 S úspešným uchádzačom uzatvorí verejný obstarávateľ Kúpnu zmluvu v zmysle § 409 

a násl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Obchodný zákonník) po 

predložení dokladov podľa bodu  13.1 tejto výzvy.  

13.3 Úhrada bude realizovaná na základe faktúry vystavenej predávajúcim po odovzdaní 

a prevzatí tovaru a predložení osvedčení o evidencii, technických preukazov a COC 

dokumentov. Splatnosť faktúry je 14 dní. 

13.4 V prípade, že úspešný uchádzač stratí schopnosť zabezpečiť realizáciu predmetu zákazky, 

verejný obstarávateľ po splnení podmienok účasti uvedených v bode 8. môže prijať ponuku 

uchádzača, ktorý sa vo výberovom konaní umiestnil ako ďalší v poradí. 

13.5 Nakoľko je výberové konanie realizované formou  zadávania  zákazky podľa  § 117 zákona 

č. 343/2015 o verejnom obstarávaní v  znení neskorších predpisov, verejný obstarávateľ  

si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku. 

13.6 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku a zrušiť výberové 

konanie aj v prípade, ak navrhovaná cena bude vyššia ako výška finančných prostriedkov 

vyčlenená pre predmet zákazky v rozpočte verejného obstarávateľa. 

13.7 Proti výsledku verejného obstarávanie pri zadaní zákazky podľa §117 zákona o verejnom 

obstarávaní č. 343/2015 Z. z. nie je možné podať námietku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy: Príloha č. 1 – Cenová ponuka 

Ing. Andrea Tomašovičová 
         riaditeľka MSMT  
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