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Výzva na predloženie cenovej ponuky 

(podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní) 
 

 
Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku „Dodanie malotraktora s 
príslušenstvom“ 
 

V súlade s § 5 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len zákon) bol realizovaný prieskum na určenie 
predpokladanej hodnoty zákazky (ďalej len PHZ). Na základe realizovaného prieskumu bola 
PHZ určená na 11.253,00 EUR bez DPH. 
 
 

V súlade s § 9 ods. 9 zákona realizujeme prieskum trhu na dodanie tovarov. 
 

1.Identifikácia verejného obstarávateľa. 
Názov organizácie :    Obec Krásna Ves 
Sídlo organizácie:    Obecný úrad 142,  956 53 Krásna Ves  
IČO:                   00310581 
DIČ:     2021053419 
Bankové spojenie:   Prima banka Slovensko a.s. 
Číslo účtu:    0612262001/5600                   
Štatutárny zástupca:      Ing. Milan Došek – starosta obce 
Telefón/fax:                   038/7669126, 038/7669283, 0905 355 670 
e-mail:                obec@krasnaves.sk 
 
2. Predmet obstarávania. 
 
       „Dodanie malotraktora s príslušenstvom“  
    
 3. Komplexnosť dodávky. 

Uchádzač predloží ponuku na celý predmet obstarávania. 

4.  Spôsob financovania – zdroj finančných prostriedkov 

Predmet zákazky  bude financovaný z finančného príspevku Ministerstva pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR na projekt financovaný z Operačného programu: „Program cezhraničnej 
spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013“, spolufinancovaný fondom: 
„Európsky fond regionálneho rozvoja“, Prioritná os: 2. Rozvoj dostupnosti cezhraničného územia 
a životného prostredia, oblasť podpory: Zachovanie životného prostredia a rozvoja krajiny. Verejný 
obstarávateľ neposkytne preddavky. Minimálna lehota splatnosti faktúr bude 30 dní odo dňa 
doručenia faktúr obstarávateľovi.  
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5. Popis predmetu zákazky  

Predmetom zákazky je dodávka vybraných druhov tovarov pre potreby obce Krásna Ves, ide 
o Dodanie malotraktora s príslušenstvom – vyklápacia vlečka a naviják pre potreby realizácie 
projektu Spoločne za bezpečnejší život v povodiach Bebravy a Vláry, realizovaného 
prostredníctvom programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013.  
Obsahom zákazky je – dodanie malotraktora s príslušenstvom – vyklápacia vlečka a naviják s 
nasledovnými minimálnymi technickými požiadavkami: 

Palivo – Nafta 
Objem palivovej nádrže – minimálne 13 litrov 
Motor – minimálne 2 valce 
Výkon - minimálne 12 koní (HP) 
Pohon – 4x4 
Schválenie pre používanie na cestnej komunikácii - NIE  
Kompatibilné s požadovaným príslušenstvom (vlečka, navijak) 

 
Možnosť v prípade potreby pripojiť radlicu na odhŕňanie snehu, resp. snehovú frézu. 
 
V prípade dodania požadujeme priamo dodávateľom zabezpečiť na malotraktore a príslušenstve 
označenie povinnou publicitou v zmysle podmienok uvedených v programovej dokumentácii 
k Operačnému programu SR-ČR 2007-2013, uvedenej na stránke www.sk-cz.eu a taktiež erbom 
obce Krásna Ves spolu s nápisom „Obec Krásna Ves“.  
 

6. Miesto a termín plnenia predmetu obstarávania  

V mieste sídla obstarávateľa (objednávateľa) v termíne do 24.09.2015 
 

7. Výsledok verejného obstarávania  

Kúpna zmluva 
 

8. Miesto a termín predkladania ponúk  

Ponuky predložte v elektronickej podobe na e-mailovú adresu: obec@krasnaves.sk, alebo poštou na 
adresu Obec Krásna Ves, Obecný úrad č. 142, 956 53 Krásna Ves, alebo osobne na uvedenej adrese 
v termíne do 14.09.2015, do 14.30 hod. 

9. Podmienky účasti 

Súpis dokladov, ktoré požadujeme predložiť: 
Výpis z obchodného registra resp. Živnostenského registra (v elektronickej podobe) 
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10. Hodnotiace kritérium a spôsob jeho vyhodnotenia  

Hodnotiacim kritériom je:  najnižšia cena za celý predmet obstarávania 
  
Vybraným uchádzačom bude uchádzač, ktorý predloží najnižšiu celkovú cenu vrátane 
DPH za dodanie tovarov uvedených v predmete obstarávania.  
   
Poznámka: Ak dodávateľ, ktorý predložil ponuku nie je platcom DPH je povinný túto 
informáciu uviesť vo svojej ponuke 

11. Obsah ponuky 

Ponuka musí obsahovať: 
1. Návrh na plnenie kritérií (Bod 10) 
2. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti (Bod 9) 

     
 
 V nadväznosti na uvedené Vás touto cestou vyzývame na predloženie cenovej ponuky. 
 
 Vašu cenovú ponuku vypracujte v súlade s touto výzvou. V prílohe Vašej cenovej ponuky 
doložte i kópie nami požadovaných dokladov. Za predloženie Vašej cenovej ponuky Vám 
vopred ďakujeme. 
 
 
 
 
 
    S úctou 
 

       --------------------------------- 
        Ing. Milan Došek 

   starosta obce 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


