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Obstarávateľ obec Zborov 

Sídlo obstarávateľa Lesná 10, 086 33 Zborov 

Predmet zákazky dodávka traktorového prívesu/návesu 

 

Vec:  Výzva na predloženie cenovej ponuky pre predmet zákazky „dodávka traktorového 

prívesu/návesu ”. 

 

Obec Zborov, ako verejný obstarávateľ podľa §7 ods. 1 písmeno b) Zákona č. 343/2015 

Z. z. – obec, zasiela  

výzvu na predloženie cenovej ponuky pre potreby 

- určenia dodávateľa predmetu zákazky. 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

 Verejný obstarávateľ v zmysle § 7, ods. 1, písm. b) ZVO: 

 Názov verejného obstarávateľa:  obec Zborov 

 Sídlo:     Lesná 10, 086 33 Zborov 

 Štatutárny zástupca:   Mgr. Ján Šurkala, PhD. 

 IČO:     00 322 741 

 DIČ:     2020624804 

 E-mail:     info@zborov.sk  

 Internetová stránka:   www.zborov.sk  

 

2. Názov zákazky: 

„Dodávka traktorového prívesu/návesu“ 

 

3. Druh zákazky: 

tovary, služby 

 

4. Opis predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je dodávka traktorového prívesu/návesu, ktorý bude využívaný univerzálne 

predovšetkým na prepravu nákladu pri plnení bežných komunálnych služieb v obci (napr. 

preprava sypkých materiálov, biologicky rozložiteľného odpadu, nadrozmerných predmetov). 

Ťažným vozidlom je traktor ZETOR 7245. 

 

Technická špecifikácia predmetu zákazky: 
- nový stroj, 

- užitočná nosnosť min. 4,5 a max. 6 t, 

- trojstranné sklápanie korby, 

- ložný priestor s objemom min. 8 m3, 

- maximálna rýchlosť min. 30 km/h, 

- bočnice z profilov, 

- dvojokruhové vzduchové brzdy, 

- parkovacia brzda, 
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- pevné tiahlo Ø50, 

- pneumatiky s profilom min. 400/60-15, 

- odstavná noha alebo podporné koleso, 

- bezpečnostné zaisťovacie kliny. 

 
Osobitné požiadavky:  
- v cene je zahrnutá doprava na miesto plnenia a zaškolenie zamestnancov verejného obstarávateľa,  

- v cene je zahrnuté technické osvedčenie, 

- v cene je zahrnuté osvedčenie o premávke na pozemných komunikáciách. 

 
5. Kód CPV : 

34223100-7 – Návesy; 60000000-8 – Dopravné služby (bez prepravy odpadu); 

 

6. Predpokladaná hodnota zákazky:    
7 135,- EUR bez DPH 

 

7. Lehota a miesto plnenia: 
Miesto plnenia: obec Zborov, okres Bardejov 

Termín plnenia: najneskôr do 90 dní od dátumu podpísania zmluvy pri termíne plnenia zmluvy  

do 60 dní. 

 

8. Zdroj finančných prostriedkov verejného obstarávateľa:  

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa. 

 

9. Platobné podmienky/fakturácia: 

Platba za plnenie sa bude realizovať bezhotovostným platobným stykom poukázaním odmeny 

na účet úspešného uchádzača prostredníctvom po dodaní predmetu zákazky na základe zmluvy. 

Preddavok sa neposkytuje. 

 

10.  Zmluvný vzťah – zákazka: 

- Plnenie sa bude uskutočňovať na základe zmluvy. Úspešný uchádzač bude vyzvaný na 

predloženie zmluvy. Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore s podmienkami stanovenými 

v bodoch 4 a 7 tejto Výzvy.  

- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu s uchádzačom umiestneným ako 

druhým v poradí, ak z rôznych dôvodov nedôjde k dohode s úspešným uchádzačom. Ak nedôjde 

k dohode ani s uchádzačom, ktorý je umiestnený ako druhý v poradí, môže verejný obstarávateľ 

uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý je umiestnený ako tretí v poradí. 

 

11. Variantne riešenia: 
       Verejný obstarávateľ neumožňuje predloženie variantného riešenia. Opis predmetu zákazky 

vytvoril v dobrej viere a vyhradzuje si právo neprevziať tovar, ak nezodpovedá požadovanej 

kvalite a opisu. 

 

12. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 

      Najnižšia navrhovaná cena. 
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13. Lehota a spôsob predkladania ponúk: 
      Lehota na zaslanie cenových ponúk je najneskôr do 10.09.2019. 

Cenové ponuky podľa bodu 14 tejto výzvy je potrebné doručiť poštou alebo osobne na adresu 

verejného obstarávateľa v uzavretej nepriehľadnej obálke, ktorú je potrebné označiť: 

„NEOTVÁRAŤ – CENOVÁ PONUKA – DODÁVKA TRAKTOROVÉHO 

PRÍVESU/NÁVESU“ alebo mailom na adresu prednosta@zborov.sk v určenom termíne, 

pričom v predmete mailu je potrebné uviesť: „NEOTVÁRAŤ – CENOVÁ PONUKA – 

DODÁVKA TRAKTOROVÉHO PRÍVESU/NÁVESU“. 

 

14. Obsah ponuky:   

Uchádzač predkladá ponuku v podobe a lehote na predkladanie ponúk. V rámci svojej ponuky 

predloží: 

- Identifikačné údaje uchádzača a cenovú ponuku (príloha č. 1), 

- Vyhlásenie o súhlase s podmienkami zadávania zákazky (príloha č. 2), 

- Doklad preukazujúci splnenie podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 

1, písm. f) čestné vyhlásenie (príloha č. 3), že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom 

obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta 

podnikania alebo obvyklého pobytu. 

Verejný obstarávateľ overí, či je uchádzač oprávnený poskytovať požadovanú službu na základe 

verejne prístupných informácií – www.orsr.sk a www.zrsr.sk. 

 

15. Cena a spôsob určenia ceny:  

Navrhovaná cena za predmet zákazky bude vyjadrená v EUR, ceny uchádzač zaokrúhľuje na dve 

desatinné miesta. Ak je uchádzač platcom DPH, musí v cenovej ponuke uviesť cenu položiek 

bez DPH v EUR, sadza DPH v % a výška DPH v EUR a celkovú cenu v EUR (vrátane DPH). 

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu položiek vrátane DPH. Súčasne na 

túto skutočnosť v ponuke upozorní. 

Uchádzačom určená cena je maximálna. Cenu nie je možné prekročiť a meniť. Cena musí 

zohľadňovať všetky náklady poskytovateľa. 

 

16. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:  
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk 

v prípade:  

a) že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa, 

b) ak sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých sa zadávanie zákazky vyhlásilo a nebolo možné 

ich predvídať. 
 

Zborov 02.09.2019 
Mgr. Ján Šurkala, PhD., v. r. 

starosta obce 
 

 

 

 

Príloha č. 1 – formulár – Identifikačné údaje a cenová ponuka 

Príloha č. 2 – formulár – Vyhlásenie o súhlase s podmienkami zadávania zákazky 

Príloha č. 3 – formulár – Čestné vyhlásenie 
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