Obec Sokoľ
Kostolianska ulica 159/10, 044 31 Sokoľ, IČO: 00324752

Titl.:

Váš list číslo/zo dňa

OcÚ 343/2020
Naše číslo

Ing. Oľga Mikulíková
Vybavuje/linka

21. 10. 2020
Obec Sokoľ

Vec: Výzva na predloženie ponuky_R02
Verejný obstarávateľ v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, si vytipoval aj Vás ako možného Dodávateľa na nižšie
špecifikovaný predmet zákazky a žiadame Vás o zaslanie cenovej ponuky.
1.) Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Názov:
Obec Sokoľ
Adresa:
Kostolianska 159/10, 044 31 Sokoľ
ICO:
00324752
Kontaktné miesto: Obec Sokol'
Kontaktná osoba: Ing. Ľuboš Šuca
Telefón:
0918 625 053
E-mail:
starosta.sokol@gmail.com
2.) Predmet zákazky: Traktor s príslušenstvom
3.) Druh zákazky: tovar, služba
4.) Opis: Predmetom obstarávania je nákup traktora s príslušenstvom. Podrobný opis predmetu obstarávania
s podrobnou špecifikáciou je uvedený v Prílohe č. 1 tejto Výzvy na predloženie ponuky.
5.) Spoločný slovník obstarávania (CPV):Hlavný slovník: 16700000-2 - Traktory/ťahače
34390000-7 - Príslušenstvo ťahačov/traktorov
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
6.) Spôsob financovania: dotácia poskytnutá Ministerstvom životného prostredia prostredníctvom
Environmentálneho fondu a vlastné finančné prostriedky verejného obstarávateľa
7.) Predpokladaná hodnota zákazky: 49 431,00 € bez DPH
8.) Miesto dodania predmetu zákazky: Obec Sokoľ, okres Košice-okolie, Kostolianska 159/10, 044 31 Sokoľ
9.) Lehota dodania: do 16. 11. 2020
10.) Komplexnosť dodávky: Požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky.
Delenie zákazky na časti sa nepripúšťa.
11.) Obhliadka: Nie je potrebná.
12.) Lehota na predkladanie ponúk: najneskôr do 27. 10. 2020 do 12,00 hod.. Ponuka predložená po uplynutí
lehoty nebude zaradená do hodnotenia.
Ponuku je možné doručiť:
a) Poštovou zásielkou, kuriérskou službou alebo osobne v uzatvorenom obale na adresu verejného
obstarávateľa uvedenú v bode 1.
b) uzatvorené obaly je potrebné označiť heslom: „Súťaž – traktor – neotvárať“ ako aj obchodným menom
„Traktor s príslušenstvom“
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a adresou sídla alebo miesta podnikania uchádzača a adresou verejného obstarávateľa.
c) ponuky sa predkladajú v mene EUR

13.) Obsah ponuky, podmienky účasti:
a) Doklad o oprávnení dodávať tovar, poskytovať služby, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania
oprávňujúci uchádzača na dodanie požadovaného predmetu zákazky (doložiť kópiu dokladu).
Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov môže predložiť doklad o zápise formou
elektronického odpisu.
b) Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov a k etickému kódexu podpísané štatutárnym orgánom uchádzača
alebo ním poverenou osobou – Príloha č. 3 Výzvy
c) Čestné vyhlásenie k ponuke podpísané štatutárnym orgánom uchádzača alebo ním poverenou osobou –
Príloha č. 4 Výzvy
d) Návrh na plnenie kritérií podpísané štatutárnym orgánom uchádzača alebo ním poverenou osobou –
Príloha č.2 Výzvy
e) Kúpna zmluva– návrh podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača alebo ním poverenou osobou – Príloha
č. 5 Výzvy (prosíme vyplniť žltou farbou zvýraznené políčka)
f) Súčasťou predloženej ponuky musia byť technické listy preukazujúce splnenie minimálnych
požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek a
typových označení). Na základe toho sa preukáže splnenie požadovaných technických a iných požiadaviek
Objednávateľa na predmet zákazky.
Nepredloženie ktoréhokoľvek dokumentu uvedeného v bode b-f môže verejný obstarávateľ
považovať za nesplnenie podmienok účasti a ponuka nebude zaradená do vyhodnocovania.
Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie
Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 ZoVO. V prípade, že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu
predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená.
Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa
do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, alebo
ktorého subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú
zapísaní v registri partnerov verejného sektora. S poukazom na predchádzajúcu vetu, úspešný uchádzač
ako aj jeho subdodávatelia, ktorí sa budú podieľať na plnení predmetu zákazky musia byť zapísaní v registri
partnerov verejného sektora najneskôr v čase uzatvorenia zmluvy o dielo, ak sú povinnými osobami podľa
tohto predpisu.
14.) Požiadavky na cenovú ponuku:
Navrhovaná cena musí zahŕňať všetky Vaše náklady (dodávka na miesto určenia, montáž jednotlivých
prvkov, primeraný zisk a podobne) v zmysle zákona o cenách. Navrhovaná cena je konečná a nemenná.
15.) Kritérium na hodnotenie ponúk: kritériom na hodnotenie predložených ponúk bude najnižšia cena za
predmet obstarávania s DPH, pričom tovar musí spĺňať funkčné a technické požiadavky verejného
obstarávateľa a platnej legislatívy v SR. Elektronická aukcia sa nepoužije.
Na základe kritérií na hodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač, s ktorým verejný obstarávateľ
uzatvorí Kúpnu zmluvu v zmysle predloženej cenovej ponuky. Uchádzačom, ktorí predložia svoje ponuky, v
prípade neúspešnej ponuky nevzniká žiadny nárok na úhradu nákladov, ktoré mu vznikli s prípravou a
doručením ponuky.
16.) Termín otvárania ponúk: 27. 10. 2020 o 12,15 hod. kancelária starostu obce Sokoľ
17.) Predpokladaný termín zadania zákazky: do troch pracovných dní od doručenia Oznámenia o prijatí ponuky
prostredníctvom elektronickej pošty uvedenej v predloženom Návrhu uchádzača na plnenie kritérií na
vyhodnotenie ponúk
18.) Minimálna lehota viazanosti ponúk: do 31. 12. 2020
19.) Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky: štátny jazyk, slovenský jazyk. Ak je doklad alebo dokument
vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí
pre ponuky, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku.
„Traktor s príslušenstvom“
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20.) Obchodné podmienky: Výsledkom verejného obstarávania bude Kúpna zmluva.
Verejný obstarávateľ si zároveň vyhradzuje právo na základe výsledkov tohto postupu zadávania zákazky,
neuzatvoriť Zmluvu.
Zároveň si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak táto nespĺňa stanovené podmienky
alebo prekročí výšku finančných prostriedkov, ktoré má verejný obstarávateľ k dispozícii, ktorými sú
predpokladaná hodnota zákazky.
Úhrada za predmet zákazky bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku prostredníctvom
finančného úradu verejného obstarávateľa po dodaní predmetu obstarania.
21.) Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Vaša ponuka bude podkladom pre verejného obstarávateľa v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. pre výber
dodávateľa v rámci zadania zákazky v súlade s § 117, preto z nej nevyplývajú pre našu organizáciu žiadne
zmluvné záväzky.
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného
nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok obstarávania a to aj v prípade, že verejný
obstarávateľ neprijme ani jednu z predložených ponúk alebo zruší postup zadávania zákazky.
V prípade, ak technické požiadavky tovarov sa odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku,
patent, typ, krajinu, oblasť, miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ pripúšťa možnosť ponúknuť
ekvivalentný výrobok alebo materiál (ďalej len ekvivalent) pri dodržaní nasledujúcich podmienok:
- ponúknutý ekvivalent musí mať rovnaké alebo lepšie technické a úžitkové parametre
- uchádzač musí v cenovej ponuke predložiť, ak ponúka ekvivalent, obchodný názov, typové označenie a
technické parametre ponúkaného ekvivalentu v takom rozsahu, aby verejný obstarávateľ vedel pri hodnotení
ponuky posúdiť, či ponúknutý výrobok, materiál, predmet je alebo nie je ekvivalentom k tomu, ktorý bol
požadovaný v podkladoch.
V prípade, že záujemca v ponuke ponúkne takýto ekvivalent, verejný obstarávateľ požaduje predloženie dôkazu
preukazujúceho splnenie tejto podmienky a použitie ekvivalentu v ponuke zreteľne označí.
Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na internetovej adrese
(URL): http://www.obecsokol.sk/-profil-verejneho-obstaravania.
22.) Osoba určená pre styk s uchádzačmi:
Ing.Ľuboš Šuca, tel. kontakt: 0918 625 053, e-mail: starosta.sokol@gmail.com– technická špecifikácia
Ing. Oľga Mikulíková, tel. kontakt: 0917 461 135, e-mail: mkbstav@mkbstav.sk – za verejné obstarávanie
23.) Dátum zaslania a zverejnenia Výzvy: 21. 10. 2020

Ing. Ľuboš Šuca, v.r.,
starosta

Prílohy Výzvy na predloženie ponuky:
Príloha č. 1 – Funkčná a technická špecifikácia predmetu verejného obstarávania
Príloha č. 2 – Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie
Príloha č. 3 - Čestné vyhlásenie uchádzača ku konfliktu záujmov k etickému kódexu
Príloha č. 4– Čestné vyhlásenie k ponuke
Príloha č. 5 – Kúpna zmluva–návrh

„Traktor s príslušenstvom“
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Príloha č. 1 k výzve na predloženie ponuky

Funkčná a technická špecifikácia predmetu verejného obstarávania
Zoznam položiek:
1. Traktor
2. Čelný nakladač s príslušenstvom
3. Vlečka

Položka č. 1:

Traktor

Technické vlastnosti

Jednotka

počet kusov

ks

Počet kolies

ks

Výkon motora

kW

55,3

Výkon motora

HP

75,2

Objem motora

cm3

2 925

prevádzková hmotnosť

kg

2 960

dĺžka

mm

4 500

3 685
4 520

šírka

mm

1 930

2 250

výška

mm

2 550

2 590

krútiaci moment

Nm

zdvíhacia sila spodných ramien
Čerpadlo hydrauliky

kN
l/min

18
50

Pracovný tlak

MPa

18

predné závažie

kg

Nie

závažie zadných kolies (4+4)

kg

256

objem nádrže

l

80

rázvor

mm

2210

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Pohon kolies

4x4

Zadný vývodový hriadeľ

áno

Pevné spodné ramená

áno

Tretí bod závesu CBM

áno

Hydraulika

Áno

Ťažná guľa ISO 50

nie

Predný trojbodový záves

so závažím Áno

Vonkajšie vývody hydrauliky

4+1

Rýchlostaviteľný etážový záves s automatickou hubicou

áno

Kompatibilita s prídavnými zariadeniami (čelný nakladač
s mulktifunkčnou lopatou, paletizačnými vidlami, vlečka)
predná náprava

áno

predné kolesá

11,2-24 mm disk

zadné kolesá

16,9-30 mm disk

predné blatníky

pevné

Predný nosič závažia

nie

hnací systém

4WD

„Traktor s príslušenstvom“

Minimum

Maximum

Presne
1
4
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predná hnaná náprava

s uzávierkou

riadenie

hydrostatické

brzdy prívesu
MOTOR:

vzduchotlakové 2+1 hadicové má dvojokruhový vzduchový
brzdový systém
Deuz TCD 2,9 L4

turbodúchadlo

áno

Systém commonrail

áno

Oxidačný katalyzátor doc

áno

Emisná trieda

IIIB

Kompresor

áno

Mechanická prevodovka 12/12 stupňov (4 stupne v troch
skupinách)
Reverzácia mechanická

áno

Maximálna rýchlosť

30 km/hod

Otáčky zadného vývodového hriadeľa závislý / nezávislý

540/1000 ot/min.

Pevné spodné ramená

áno

áno

KABÍNA:
odpruženie
strecha s otvárateľným oknom

mechanické
áno

sedadlo

s odpružením

sedadlo spolujazdca
volant

Štandard - (vyžaduje sa, ak je ním v štandardnej výbave traktor
vybavený / nevyžaduje sa, ak nie je súčasťou štandardnej výbavy
traktora)
sklopný

klimatizácia

manuálna

autorádio

áno

maják

áno

výstražný trojuholník

áno

hadica na hustenie pneumatík

áno

Položka č. 2: Čelný nakladač kompatibilný s dodávaným traktorom
Funkcia
Technické vlastnosti
počet kusov

Jednotka
ks

Minimum

Zdvíhacia výška

M

2,9

Zaklápací uhol

Stupeň

42

Vyklápací uhol

Stupeň

50

Zdvíhacia výška v oku výložníka

M

3,1

Zdvíhacia výška pod úrovňou pracovného náradia

M

2,9

Nosnosť pri tlaku 195 bar v oku výložníka v úrovni terénu
v oku výložníka
Nosnosť pri tlaku 195 bar v oku výložníka v maximálnej
výške
Nosnosť pri tlaku 195 bar 800 mm od oka výložníka
v úrovni terénu
Nosnosť pri tlaku 195 bar 800 mm od oka výložníka vo
výške 1,5 m
Nosnosť pri tlaku 195 bar 800 mm od oka výložníka
v maximálnej výške
Šírka lopaty

Kg

1 950

Kg

1 240

Kg

1 580

Kg

1 400

Kg

1 220

m

1,8

„Traktor s príslušenstvom“

Maximum

2,0
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Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Príslušenstvo v cene nakladača

Paletizačné vidly, multifunkčná lopata, paralelogram náradia,
joystick, ovládacia hydraulika Versa

Upínanie náradia ISO/Euro
Súčasť hydrauliky
Kompatibilita s Položkou č. 1 Traktor
Namontovanie na traktore
Zápis v technickom preukaze Traktora ( resp.

áno
Multi-Lock na pripojenie hydraulík, tlmič rázov
áno
áno
áno

Položka č. 3: Vlečka kompatibilná s dodávaným traktorom
Funkcia
Technické vlastnosti
počet kusov

Jednotka
ks

Počet náprav

ks

Nosnosť

kg

5 000

Pohotovostná hmotnosť

Kg

1 530

Celková hmotnosť

Kg

6 530

Ložná plocha dĺžka

mm

3 800

4 600

Ložná plocha šírka

mm

2 000

2 300

Objem ložnej plochy

M3

7,6

10,58

Výška ložnej plochy

mm

800

1 000

Maximálna rýchlosť

km/hod.

30

40

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Trojstranné hydraulické sklápanie
Dvojité kovové bočnice s možnosťou otvárania zospodu
a zvrchu, centrálne uzatvárateľné, výška 1 bočnice min
400 mm
Nastaviteľné predné ťažné oko, podpera pomocou kolieska
Automatická parkovacia brzda
Dvojkruhový vzduchový brzdový systém, odpruženie

„Traktor s príslušenstvom“

Minimum

Maximum

Presne
1
1

áno
áno

áno
áno
áno
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Príloha č. 2 k výzve na predloženie ponuky

Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk
Názov zákazky: Traktor s príslušenstvom
Verejný obstarávateľ: Obec Sokoľ, Obecný úrad, Kostolianska ulica 159/10, 044 31 Sokoľ
Obchodné meno uchádzača: ………………………………………………Druh podniku: ………………………
Sídlo alebo miesto podnikania:………………………………………………………………………………………
Štaturárny zástupca uchádzača:……………………….……………………………………………………………
Zástupca uchádzača pre rokovanie vo veciach technických:……………….…………………………………….
Bankové spojenie: .......................................................

Číslo účtu: ..........................................................

IČO: …………………………………………
DIČ:…………………………………………

IČ DPH:…………………………………………

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

*nehodiace preškrtnite

Telefón:…………………………………………

Fax:………..……………………………………

E-mail:…………………………………………

Web:…………………………………………….

Návrh uchádzača
na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk:
Traktor s príslušenstvom
Cena za Položku č. 1 Traktor v € bez DPH
Cena za Položku č. 2 Čelný nakladač s príslušenstvom
v € bez DPH
Cena za Položku č. 3 Vlečka v € bez DPH
Cena za predmet celý obstarávania v € bez DPH
Výška sadzby DPH v %
Výška DPH v €
SPOLU
Cena za celý predmet obstarávania v € vrátane DPH
Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní.
V ……………………………….,dňa: …………………

„Traktor s príslušenstvom“

……………………………………
Štatutárny zástupca
(meno, podpis,pečiatka)
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Príloha č. 3 Výzvy na predloženie ponuky

Názov zákazky: „Traktor s príslušenstvom“
Verejný obstarávateľ:

Obec Sokoľ Uchádzač:

Obchodný názov:
Sídlo/miesto podnikania:
IČO:

Čestné vyhlásenie
ku konfliktu záujmov a k etickému kódexu uchádzača
Týmto čestne vyhlasujem podľa môjho najlepšieho vedomia a svedomia a podľa mojich vedomostí, že ako
uchádzač, ktorý predkladá ponuku v danom verejnom obstarávaní:
- nie je mi známy žiaden konflikt záujmov, s ohľadom na doterajší priebeh verejného obstarávania, pokiaľ ide o
mne známe hospodárske subjekty a zástupcov verejného obstarávateľa, ktoré boli zapojené akýmkoľvek
spôsobom do procesu verejného obstarávania,
- nie sú mi známe žiadne skutočnosti alebo okolnosti, či už minulé alebo súčasné a/ alebo ktoré by mohli nastať v
dohľadnej budúcnosti, ktoré by mohli spochybniť moju nezávislosť a zvýhodňovať mňa ako uchádzača v danom
procese verejného obstarávania z pohľadu ktorejkoľvek strany, ktorá je účastníkom daného procesu alebo jeho
vyhlasovateľom,
- ak zistím, alebo ak sa počas ktorejkoľvek etapy verejného obstarávania sa ukáže, že akýkoľvek potenciálny
konflikt záujmov v danom procese vznikol, bezodkladne danú skutočnosť oznámim verejnému obstarávateľovi a
budem akceptovať rozhodnutie verejného obstarávateľa o prijatí všetkých opatrení na odstránenie zisteného
konfliktu, pokiaľ týmto rozhodnutím nedôjde k neodôvodnenému obmedzeniu účasti mojej spoločnosti v danom
postupe a pokiaľ nebude možné riešiť vznik daného konfliktu inak ako rozhodnutím o zrušení daného postupu
alebo vylúčením mňa ako uchádzača v danom verejnom obstarávaní,
- som sa oboznámil s etickým kódexom záujemcu/uchádzača vo verejnom obstarávaní, ktorý je zverejnený na
adrese http://www.uvo.gov.sk/extdoc/1069/eticky_kodex_zaujemca_-_uchadzac.pdf a v nadväznosti na uvedené
vyhlasujem, so zreteľom na povinnosť uplatňovania princípov rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie,
transparentnosti, hospodárnosti a efektívnosti, zabezpečovania čestnej hospodárskej súťaže, vykonávania práv
a povinností v súlade s dobrými mravmi a so zásadami poctivého obchodného styku, že budem tieto pravidlá
aplikovať v rámci daného postupu verejného obstarávania,
- budem zachovávať dôvernosť všetkých mne poskytnutých informácií súvisiacich s daným postupom a obsah
dokumentov, ktoré mi poskytol verejný obstarávateľ nebudem poskytovať tretím osobám, a ani inak ich využívať
na iný účel ako je účasť v danom verejnom obstarávaní, pokiaľ o to výhradne nepožiada verejný obstarávateľ.

V .............................. dňa ........................ 2020

Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu ..................................................

„Traktor s príslušenstvom“
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Príloha č. 4 Vyhlásenie k ponuke

ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA k ponuke

Uchádzač: ............................................................................................................................................................
Vyhlásenie uchádzača:
1.

Vyhlasujeme, že súhlasíme s podmienkami verejného obstarávania na predmet zákazky pod názvom: „Traktor
s príslušenstvom“, ktoré určil verejný obstarávateľ.

2.

Vyhlasujeme, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné,

3.

Nemáme uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike
alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

4.

Nedopustili sme sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného
obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo
pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré nám bola právoplatne uložená sankcia,

5.

Nedopustili sme sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného
obstarávania závažného porušenia profesijných povinností.

6.

Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v súvislosti s týmto verejným
obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona o ochrane osobných údajov v znení
neskorších predpisov.

Dátum: .........................................

„Traktor s príslušenstvom“
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Príloha č. 5 k výzve na predloženie ponuky

KÚPNA ZMLUVA– návrh
uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
č.:
ZMLUVNÉ STRANY
Objednávateľ:
Sídlo:
V zastúpení:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:

Obec Sokoľ
Kostolianska ulica 159/10, 044 31 Sokoľ
Ing. Ľuboš Šuca, starosta obce
00324752
202 1245039
Prima banka Slovensko, a.s.

Číslo účtu:
Telefón:
E-mail:

SK30 5600 0000 0004 9421 6003
055 / 729 0468
starosta.sokol@gmail.com

(ďalej len „objednávateľ“)

a
Dodávateľ:
Obchodné meno:

............................................................................

Sídlo:

............................................................................

IČO:

............................................................................

DIČ:

............................................................................

Štatutárny zástupca:

...........................................................................

IČ pre DPH:

...........................................................................

Zapísaný v:

...........................................................................

Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných: ............................................................................
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: ............................................................................
Bankové spojenie:

............................................................................

Číslo účtu (IBAN):

............................................................................

Tel.:

............................................................................

E-mail:

............................................................................

Webová stránka:

............................................................................

Druh podniku:

............................................................................

(ďalej len „dodávateľ“)
„Traktor s príslušenstvom“
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uzatvárajú túto Kúpnu zmluvu (ďalej len ako „Zmluva“)
Preambula
Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – zadávanie zákazky
podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov, ktorého víťazom sa stal dodávateľ.
Článok I.
Východiskové podklady a údaje
1.1. Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je cenová ponuka dodávateľa doručená objednávateľovi na základe
Výzvy na predloženie cenovej ponuky zo dňa 21. 10. 2020.
1.2.
Východiskové údaje: Názov zákazky: „Traktor s príslušenstvom“.
Článok II.
Predmet zmluvy
2.1.
2.2.

2.3.

Všeobecná špecifikácia predmetu zmluvy
Názov: „Traktor s príslušenstvom“ s dodávkou na miesto plnenia uvedenom v čl. IV tejto Zmluvy.
Funkčná špecifikácia zmluvy:
Dodávateľ sa zaväzuje dodať pre objednávateľa tovar v zložení:
Položka č. 1: Traktor typ ...................................................................................... v množstve 1 kus
Položka č. 2: Čelný nakladač s príslušenstvom typ ..............................................................................
v množstve 1 kus
Položka č. 3: Vlečka typ .......................................................................................v množstve 1 kus
Technická špecifikácia zmluvy:
Tvorí neoddeliteľnú Prílohu č. 1 tejto Zmluvy – Technická špecifikácia
Článok III.
Fakturačné podmienky

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.
3.5.

Fakturácia prebehne po kompletnej, sfunkčnenej dodávke predmetu zmluvy. Úhrada za predmet zmluvy bude
realizovaná formou bezhotovostného platobného styku prostredníctvom finančného úradu objednávateľa.
Splatnosť jedinej a konečnej faktúry je 30 kalendárnych dní od jej doručenia.
Faktúra bude obsahovať:
a) označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresa, IČO, IČ DPH
b) číslo faktúry
c) dátum jej vystavenia
d) deň odoslania, deň splatnosti a deň zdaniteľného plnenia
e) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť
f) predmet fakturácie
g) fakturovanú čiastku bez DPH, DPH a celkovú fakturovanú čiastku
h) pečiatku a podpis oprávnenej osoby
V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju
dodávateľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti
začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi ako rovnopis s označením „oprava“
Dodávateľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúry
Faktúra bude vyhotovená v dvoch rovnopisoch
Článok IV.
Zmluvné podmienky

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Miesto plnenia zmluvy: Obecný úrad Sokoľ, Kostolianska ulica 159/10, 044 31 Sokoľ
Čas plnenia: najneskôr do 16. 11. 2020
Objednávateľ požaduje dodanie predmetu zmluvy na miesto plnenia uvedené v bode 4.1. vrátane jeho
kompletizácie a zaškolenia min. 3 osôb.
Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi minimálne 3 servisné prehliadky počas záručnej doby

„Traktor s príslušenstvom“
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4.5.

4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.

4.11.
4.12.
4.13.
4.14.

zdarma.
Záručná lehota sa dojednáva na 24 mesiacov od odovzdania predmetu zmluvy. Dňom odovzdania sa považuje
deň, kedy dodávateľ odovzdal kompletný, funkčný predmet Zmluvy uvedený v čl. 2.2 vrátane všetkých a-testov,
certifikátov, záručných listov, technických preukazov, potvrdení o zaškolení obsluhy, ak je relevantné.
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke si všetko skontrolovať a v prípade iného tovaru, alebo nekompletnej
dodávky, neprevziať dodávku.
Dodávateľ predloží pri dodávke doklad preukazujúci technické vlastnosti dodávaného tovaru.
Predmet zmluvy musí byť nový, nepoužitý.
Dodávateľ je povinný zabezpečiť Opravu alebo výmenu poruchovej časti zariadení u zákazníka do 24 hodín
od nahlásenia poruchy počítaných v pracovných dňoch.
Dodávateľ dodá predmet zákazky, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike,
resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne
záväzným právnym predpisom.
Dodávateľ ručí za to, že dodaný predmet zmluvy spĺňa všetky technické vlastnosti uvedené v technickej
špecifikácii, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 k tejto zmluve
Pri dodávke a inštalácii predmetu zmluvy bude dodávateľ dodržiavať platné právne predpisy, týkajúce sa
ochrany životného prostredia, zdravia a bezpečnosti práce a ochrany pred požiarmi.
Dodávateľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov ako aj subdodávateľov.
Dodávateľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať živnosť v rozsahu čl. II tejto zmluvy.

Článok V.
Cena
5.1.

Dohodnutá zmluvná cena vychádza zo záväznej ponuky, získanej na základe vykonaného verejného
obstarávania zo dňa ........................... a je záväzná aj v prípade zmien podmienok, za ktorých bola táto ponuka
vypracovaná.
Cena bez DPH: ................................ €
DPH 20 %: ........................................ €
Cena s DPH: .................................... €

5.2.

Dodávateľ prehlasuje, že cena uvedená v bode 5.1. je cenou konečnou bez akýchkoľvek ďalších nákladov.
Taktiež zahŕňa aj náklady dodávky a inštalácie na mieste plnenia uvedené v bode 4.1.
Článok VI.
Odstúpenie od zmluvy

6.1.
6.1.1.
6.1.2.
6.1.3.
6.1.4.
6.1.5.

6.1.6.
6.2.
6.2.1.
6.2.2.

6.2.2.

Odstúpenie objednávateľa od zmluvy:
Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené dodávateľovi písomne.
Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípadoch, ktoré stanovuje zmluva, alebo Obchodný zákonník (§
344 a nasl. Obch. z.).
Ak ide o nepodstatné porušenie zmluvy, objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy len v prípade, ak je určená
dostatočná primeraná lehota na splnenie záväzku a dodávateľ svoj záväzok nesplní.
Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy aj bez určenia dostatočnej primeranej lehoty, ak ide o podstatné
porušenie zmluvy.
Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy ak:
- bol na majetok dodávateľa vyhlásený konkurz
- bolo proti dodávateľovi začaté konkurzné, alebo vyrovnávacie konanie
- bol proti dodávateľov pre nedostatok majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu
- dodávateľ ako právnická osoba, ktorá je oprávnená podnikať, je v likvidácii.
Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia oznámenia o odstúpení, ktorému musí predchádzať
písomné upozornenie na možnosť odstúpenia.
Odstúpenie dodávateľa od zmluvy:
Odstúpenie od zmluvy (§ 345 a § 346 Obchodného zákonníka) musí byť vždy oznámené objednávateľovi
písomne.
Pri odstúpení od zmluvy na strane dodávateľa sa dodávateľ zaväzuje zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu
vo výške 5 000 € do piatich pracovných dní od doručenia výpovede objednávateľovi na účet uvedený v záhlaví
tejto zmluvy.
Dodávateľ môže odstúpiť od zmluvy (§ 344 a nasl. Obchodného zákonníka), ak objednávateľ neplní zmluvné
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podmienky všeobecne alebo v ustanovenej lehote, alebo poruší povinnosti z nej vyplývajúce, alebo inak
dodávateľovi znemožní dodávku predmetu zmluvy a dodávateľ si v zmluve vyhradil možnosť odstúpenia od
zmluvy.
Článok VII.
Zodpovednosť za škodu

7.1.
7.2.
7.3.

7.4.

Zodpovednosť za škodu spôsobenú dodávateľom počas dodávky predmetu zmluvy na majetku objednávateľa
a iných právnych subjektoch.
Dodávateľ sa zaväzuje vykonať s prihliadnutím na okolnosti prípadu všetky opatrenia potrebné na
odvrátenie škody alebo na jej zmiernenie.
Každá zmluvná strana, ktorá poruší povinnosť zo záväzkového vzťahu, je zodpovedná za škodu spôsobenú
druhej strane.
Každá zmluvná strana zodpovedá za škodu spôsobenú druhej strane aj porušením povinností stanovenej
Obchodným zákonníkom (§ 757 Obchodného zákonníka: Pre zodpovednosť za škodu spôsobenú porušením
povinností ustanovených týmto zákonom platia obdobne ustanovenia § 373 a nasl.).
Zmluvná strana, ktorá spôsobila škodu druhej zmluvnej strane spôsobom uvedeným v odstavcoch 7.2 a 7.3.,
zbaví sa zodpovednosti, ak preukáže, že škoda bola spôsobená okolnosťou, určujúcou zodpovednosť (§ 374,
ods. 1 Obchodného zákonníka).
Článok VIII.
Záverečné ustanovenia

8.1.
8.2.
8.3.

Túto zmluvu je možné meniť iba písomnými dodatkami podpísanými štatutárnymi zástupcami obidvoch
zmluvných strán.
Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po
dni jej zverejnenia.
Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch s hodnotou originálu: 2 x pre objednávateľa a 1 x pre
dodávateľa.

V Sokoli, dňa .............................

V ......................, dňa...................

Za objednávateľa

Za dodávateľa

Ing. Ľuboš Šuca,
starosta

.........................................
meno, priezvisko a podpis
štatutárneho zástupcu

Neoddeliteľnú časť tejto Kúpnej zmluvy tvorí Príloha č. 1 – Cenník a Technická špecifikácia
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