
              OBEC   S O K O Ľ                      IČO: 00 324 752        DIČ: 202 124 5039 

Obecný  úrad  Sokoľ,  Kostolianska  159/10,  044 31   Sokoľ, tel.: 055/7290 468,-469,   -470, mobil 

starostu: 0918 625 053, e-mail:starosta.sokol@gmail.com 

 

Naša značka  Vaša značka  vybavuje   Sokoľ 

                                       Ing. Šuca               20.11.2019  

 

 
Výzva na predkladanie ponúk 

 

Obec Sokoľ ako verejný obstarávateľ podľa § 7ods. 1 písmeno b) zákona  

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

predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) Vás vyzýva v súlade s § 117 zákona o verejnom 

obstarávaní na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky 

1. Identifikácia osoby podľa § 7 (ďalej len Verejný obstarávateľ) 

Názov:   Obec Sokoľ 

Adresa:  Kostolianska 159/10 

Obec (mesto): Sokoľ  

PSČ:   044 31   

IČO:  00324752 

Kontaktné miesto: Obec Sokoľ  

Kontaktná osoba:  Ing. Ľuboš Šuca  

Telefón/Fax:  0918625053 

Elektronická pošta: starosta.sokol@gmail.com 

Internetová adresa: www.obecsokol.sk 

 

2. Predmet zákazky 

 Nákup nového resp. ojazdeného traktora 

CPV 16700000-2 

3. Miesto dodania predmetu zákazky: 

Košický kraj, okres Košice - okolie, obec Sokoľ 

4. Opis predmetu zákazky:  

3.1 Predmetom zákazky je nákup nového resp.  ojazdeného traktora 

3.2 Podrobný opis predmetu zákazky, tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy. 

3.3 Predmet zákazky bude financovaný vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa. 

 

5. Predpokladaná hodnota zákazky:   15 000,- EUR s DPH  

Požadujeme, aby do ceny nového traktora s príslušenstvom (ďalej len tovaru) boli zahrnuté aj náklady: 

− doprava tovaru na miesto plnenia, ktorým je sídlo objednávateľa, 

− inštalácia tovaru v mieste plnenia, 
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− zaškolenie max. 3 osôb a názorná ukážka pre obsluhu v mieste plnenia, 

− záručný servis do 24 hodín od písomného nahlásenia požiadavky (uprednostňuje sa emailová 

komunikácia) v mieste plnenia - požaduje sa výjazd servisného auta, 

− v prípade, že nebude možné vykonať záručný servis v mieste plnenia bude v cene tovaru zahrnutá 

aj doprava do a zo servisu. Prevzatie do servisu bude do 48 hodín od písomného nahlásenia 

požiadavky, 

− v cene musia byť zahrnuté všetky a akékoľvek náklady predávajúceho spojené s dodaním traktora s 

príslušenstvom a s prevodom vlastníckeho práva, vrátane nákladov na dopravu do miesta dodania, 

zákonného poistenia (na 1rok), náklady prihlásenia, skúšobnej prevádzky, zaškolenia 

zamestnancov kupujúceho a pod. 

 

6. Termín dodania predmetu obstarávania: 

Do 6.12.2019 

7. Lehota na predkladanie ponúk: do 27. 11. 2019 do 12:00 hod 

Doručenie cenových ponúk:  

a) e-mailom na adresu  starosta.sokol@gmail.com do predmetu správy uviesť – „Nákup traktora – 

neotvárať!“ 

Ponuku je potrebné vypracovať v súlade s oznámením o zadávaní zákazky a podmienkami účasti.  Ponuky 

sa predkladajú v slovenskom jazyku. Ponuky zaslané po termíne, na inú e-mailovú adresu, v inom jazyku, 

alebo ak doklady nebudú predložené podľa požiadaviek verejného obstarávateľa, uchádzač nebude spĺňať 

podmienky účasti, nebude spĺňať požiadavky na predmet zákazky podľa oznámenia, takéto ponuky 

nebudú brané do úvahy a nebudú vyhodnocované 

 

8. Stanovenie ceny 

  

a) Cena za predmet zákazky musí byť stanovená ako cena v EUR podľa zákona Národnej rady Slovenskej 

republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií 

Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 

18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a podľa tejto výzvy.  

b) V ponukovej cene musia byť zahrnuté všetky náklady uchádzača súvisiace s realizáciou predmetu 

zákazky.  

c) Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom a zároveň uvedie, že nie je 

platiteľom DPH.  

 

9. Obchodné a platobné podmienky:  

a)  Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. 

b) Víťazný uchádzač predloží doklady, že je výlučným vlastníkom predmetného traktora, prípadne 

splnomocnením oprávňujúcim nakladať s predmetným traktorom resp. iným hodnoverným dokladom. 



c) Úhrada sa uskutoční na základe podpísanej kúpnopredajnej zmluvy po obhliadke a preskúšaní vozidla 

z účtu verejného obstarávateľa na účet predávajúceho prípadne na základe vzájomnej dohody do 10 dní. 

10. Kritéria na hodnotenie ponúk: 

Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka: 

Celkový technický stav vozidla pri osobnej prehliadke, cena traktora, hodnovernosť  a 

platnosťpredložených dokladov  o technickom stave a servise, skúšobná jazda, funkčnosť traktora a jeho 

výbavy. 

Verejný obstarávateľ na vyhodnotenie ponúk zriadi odbornú komisiu, ktorá z predložených technických 

informácií o traktore a z fotodukumentácie stanoví poradie ponúk. 

U uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste, vykoná osobnú prehliadku vozidla spojenú so 

skúšobnou jazdou. V prípade, že tento traktor splní jeho očakávania, uzatvorí s týmto uchádzačom kúpnu 

zmluvu. 

Ak víťazný traktor očakávania verejného obstarávateľa nesplní, proces sa opakuje v poradí z druhým 

uchádzačom.  

11. Výsledok verejného obstarávania (typ zmluvy, trvanie zmluvy):  

Kúpna zmluva 

12. Obsah ponuky: 

- doklady od vozidla: technický preukaz, emisná kontrola, kontrola technického stavu 

- fotodokumentácia, z ktorej bude možné posúdiť stav vozidla respektíve odkaz na zverejnenie inzerátu 

Dokumenty prosíme predložiť v elektronickej podobe respektíve ako odkaz na url adresu. 

13. Ďalšie informácie: 

a) Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie a hodnovernosti jej 

obsahu. 

b) Prípadné otázky k predmetu zákazky je potrebné doručiť verejnému obstarávateľovi najneskôr 24 hodín 

pred termínom na predkladanie ponúk e-mailom a to: starosta.sokol@gmail.com, č. t. : 0918625053 

c) Prijatá cena  je konečná a nemenná, verejný obstarávateľ zálohu neposkytuje. 

d) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak sa zmenia 

okolnosti, za ktorých sa súťaž vyhlásila alebo  predložená ponuka nebude spĺňať požiadavky  a očakávania 

verejného obstarávateľa, všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez 

akéhokoľvek finančného nároku u verejného obstarávateľa, 

e) Požaduje sa záruka minimálne 3 mesiace u jazdeného traktora a 2 roky u nového traktora a začína 

plynúť odo dňa kúpnopredajnej zmluvy a odovzdania a prevzatia traktora objednávateľom. 

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

finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.  

g) Úspešnému uchádzačovi verejný obstarávateľ oznámi, že jeho ponuku prijíma a ostatným oznámi, že 

neuspeli. Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o určení úspešného uchádzača pri uplatnenom postupe 

zadávania zákazky nie je možné podať námietky v zmysle § 170 odsek (8), písmeno b) zákona č. 343/2015 

Z. z. o verejnom obstarávaní. 



h) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu neprijať ani jednu z predložených ponúk 

a zrušiť verejné obstarávanie a to aj v prípade ak tie budú prekračovať finančný limit uvedený v bode 5. 

 

                                                                                                                Ing. Ľuboš Šuca 

                                                                                                                  starosta obce  

 

Príloha č. 1 

 

Motor: naftový, 3-4 valec, vodou chladený, nom. výkon 36,8 kW / 50 HP  a viac  

objem motora (ccm) 2000 a výššie 

max.krut.moment 180 Nm / 1600-1800 ot./min a vyššie 

Pohon a prevodovka: pripojiteľný predný náhon 4x4 

spojka dvojitá lamelová / suchá 

zadný výv.hriadeľ (PTO) - otáčky 540 / 1000 ot/min. 

prevodovka / počet prev.stupňov synchronizovaná, mechanická  

pojazdová rýchlosť 1,7 – 39 km/hod a viac 

zadný diferenciál  Minimálne uzávierka, mechanicky ovládaná pedálom 

riadenie servo - samostatné hydr. Čerpadlo  

počet vývodov hydrauliky  Min 4 ( zadné ) 

zadný trojbodový záves kat. I a viac 

palivo NM 

Počet miest na statie  Na sedenie 1 a viac 

 
Štandardná výbava:  
Vykurovaná kabína, závažie vpredu, závažie do zadných kolies, odpružené sedadlo, kompletné osvetlenie pre jazdu po cestných komunikáciách, 
spätné zrkadla, spodné tiahlo, vzduchový kompresor, vzadu pracovné svetlá, technické osvedčenie vozidla,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bankové spojenie: ………………………………………… Číslo účtu: ……………….……………………… 

DIČ: ………………………………………… IČ DPH: ………………………………………… 

Telefón: ………………………………………… Fax: ………..…………………………………… 

Príloha č. 2 k výzve na predloženie ponuky 

 

 

Cenová ponuka uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk 
 
Názov zákazky:  Nákup nového resp. ojazdeného traktora   CPV 16700000-2 

Verejný obstarávateľ:  Obec Sokoľ, Obecný úrad, Kostolianska ulica 159/10, 044 31 Sokoľ 

 
 (Obchodné) meno uchádzača: ……………………………Druh podniku/ fyzická osoba: ……………………… 
 

Bydlisko/Sídlo alebo miesto podnikania: ……………………………………………………………………………………… 
 

Štatutárny zástupca uchádzača: ……………………….…………………………………………………………… 
 

 Zástupca uchádzača pre rokovanie vo veciach technických:……………….……………………………………. 
 

 
IČO: ………………………………………… 
 

 

Kontaktná osoba uchádzača:............................................................. Druh podniku: malý / stredný / veľký 
 

 

E-mail: ………………………………………… Web: ……………………………………………. 
 

Cenová ponuka uchádzača 

na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk: 

Nákup nového resp. ojazdeného traktora   CPV 16700000-2 

Cena za ponúkaný traktor  a príslušenstva   

SPOLU 
Cena za celý predmet obstarávania v € vrátane DPH 

 

 

Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní. 
 
 
Povinné prílohy: 

1. Technický opis vozidla resp.  kopia technického preukazu emisná kontrola, 

kontrola technického stavu, zoznam príslušenstva 

2. - fotodokumentácia, z ktorej bude možné posúdiť stav vozidla respektíve 

odkaz na zverejnenie inzerátu s uvedenými fotografiami 

Dokumenty prosíme predložiť v elektronickej podobe respektíve ako odkaz na url adresu. 

 
 

 

V ………………………………., dňa: ………………… …………………………………… 
  štatutárny zástupca 
  (meno, podpis, pečiatk
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