Výzva
na predloženie cenovej ponuky
predmetu zákazky:

„Špeciálne technologické vozidlo s pohonom všetkých kolies“
1.

(tovar)
Identifikácia prijímateľa:
Názov organizácie: Lesné družstvo Turčianske Jaseno, družstvo
Sídlo organizácie: 038 02 Turčianske Jaseno 2, 038 02 Turčianske Jaseno
IČO :
36 384 577
DIČ:
2021449628
IČ DPH:
SK2021449628
Banková spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK8211000000002628240121
Internetová adresa: www.turcianskejaseno.sk
Emailová adresa: lesnedruzstvo@gaya.sk
Kontaktné osoby:
Martin Kováč
- vo funkcii predseda predstavenstva
Ing. Branislav Jesenský - vo funkcii podpredseda predstavenstva
Kontakt: 0908 693 842
Výzva na predloženie ponuky a Kúpna zmluva bude zverejnená na internetovej stránke
obce Turčianske Jaseno www.turcianskejaseno.sk.

2.

Názov predmetu zákazky:
Špeciálne technologické vozidlo s pohonom všetkých kolies
Prijímateľ pri obstarávaní dodávky tovaru postupuje v súlade s usmernením
Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) č. 8/2017 k obstarávaniu tovarov,
stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014-2020 pre prijímateľov, na
ktorých sa vzťahuje § 8 odsek (3) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 18. novembra 2015 a zákona č. 561/2007 Z.
z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení v znení neskorších predpisov.

3.

Opis požiadaviek na zákazku:
Lesné družstvo Turčianske Jaseno, družstvo uvedený predmet zákazky má záujem
realizovať na základe zverejnenej Výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku z PRV (ďalej len „výzva“), číslo výzvy
40/PRV/2019
Pre opatrenie: 8 Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti
lesov
Podopatrenie: 8.6 – Podpora investícií do lesníckych technológií a spracovania, do
mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh
Schéma pomoci: Schéma minimálnej pomoci na podporu investícií do lesníckych
technológií, do spracovania a mobilizácie lesníckych výrobkov a ich
uvádzania na trh č. DM – 17/2017 v znení dodatku č. 1
Požiadavkou predmetu zákazky je potreba zabezpečiť nové špeciálne technologické
vozidlo s pohonom všetkých kolies na základe požiadaviek a spracovanej technickej
špecifikácie stanovených prijímateľom na dodanie tovaru podľa osobitného zákona
a stanovenej špecifikácie - Príloha č. 1. pre Lesné družstvo Turčianske Jaseno, družstvo.

Požaduje sa dodať špeciálne technologické vozidlo s pohonom všetkých kolies
podľa požiadaviek a technických požiadaviek, ktoré sú uvedené v Prílohe č.1 tejto
Výzvy. Dodávaný tovar musí spĺňať minimálne technické parametre uvedené
v Prílohe č. 1 tejto Výzvy.
Nevyhnutné služby spojené s dodávkou tovaru:
1) predávajúci súčasne s dodaním tovaru odovzdá kupujúcemu a súčasťou dodania bude:
-

osobné motorové vozidlo s technickou a funkčnou špecifikáciou a s požadovaným
vybavením uvedeným v zmluve

-

2 kľúče,

-

odovzdanie komplexnej agendy vrátane návodu k obsluhe v slovenskom jazyku
v tlačenej verzii;

-

osvedčenie o evidencii časť II./technický preukaz, návod na údržbu v slovenskom
jazyku, servisná knižka, výbava a príslušenstvo v rozsahu podľa technickej
špecifikácie, povinná výbava vozidla v zmysle § 16 vyhlášky č. 464/2009 Z. z. so
všetkým vybavením v deklarovanom rozsahu podľa daného predpisu a podľa
požiadaviek prijímateľa.

-

vykonanie záručného a pozáručného servisu;

Technické a kvalitatívne požiadavky
1. Uchádzač dodá tovar, ktorý musí zodpovedať záväzným Slovenským technickým normám
v zmysle Vyhlášky MŽP SR. č. 532/2002 Z. z., oborovým normám, normám platným pre
jednotlivé práce a konštrukcie a CEN normám.
Spôsob stanovenia ceny :
cena celkom s DPH
4.1 Uchádzačom navrhovaná cena v ponuke ( a následne aj v zmluve ) musí byť stanovená
podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
4.2 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v EUR.
4.3 Uchádzačom navrhované ceny musia pokryť všetky náklady súvisiace s plnením zmluvy.
4.4 Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len DPH), navrhovanú zmluvnú
cenu za predmet zákazky uvedie v zložení:
4.4.1 navrhovaná zmluvná cena bez DPH
4.4.2 výška DPH
4.4.3 navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH
Uchádzač uvedie v ponuke navrhovanú zmluvnú cenu zaokrúhlenú na dve desatinné
miesta.
4.5 Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom za dodanie
predmetu zákazky. Na skutočnosť, že uchádzač nie je platcom DPH v ponuke písomne
upozorní.
4.6 V kúpnej cene musí byť zahrnutá komplexná dodávka predmetu zmluvy vrátane všetkých
súvisiacich služieb a prác (odskúšanie, odovzdanie dokladov potrebných na riadne
užívanie).
4.

5. Číselný kód spoločného slovníka obstarávania – CPV
5.1 Spoločný slovník obstarávania (CPV)
34113000-2 Vozidlá s náhonom štyroch kolies
34114000-9 Špeciálne vozidlá

6.

Miesto plnenia:
Lesné družstvo Turčianske Jaseno, družstvo
Sídlo organizácie: 038 02 Turčianske Jaseno 2, 038 02 Turčianske Jaseno - katastrálne
územie Turčianske Jaseno

7.

Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
Nie

8.

Možnosť predloženia variantných riešení:
Nie

9.

Predpokladaná hodnota zákazky – je určená na základe údajov získaných
prieskumom trhu s požadovaným plnením. Predpokladaná hodnota je platná v čase
začatia postupu zadávania zákazky:
35 555,00 EUR bez DPH

10. Kritériá na hodnotenie ponúk:
Najnižšia cena
11. Trvanie zmluvy alebo doba dodania:
Do 150 dní od zaslania objednávky
12. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty,
v ktorých sa uvádzajú:
12.1 Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov prijímateľa a z prostriedkov
Poľnohospodárskej platobnej agentúry zo Systému riadenia Programu rozvoja vidieka
SR 2014 – 2020 (ďalej len “Systém riadenia PRV SR 2014 – 2020“, resp. „SR PRV SR
2014 - 2020“)´, ktorý je tvorený v súlade so zásadami pre využitie Európskych
štrukturálnych a investičných fondov na obdobie 2014 - 2020 definovanými príslušnými
nariadeniami EÚ, rešpektujúc súčasne existujúci právny rámec SR pri dodržaní
princípov správneho finančného riadenia.
12.2 Prijímateľ vyžaduje minimálne 30-dňovú lehotu splatnosti predloženej faktúry.
12.3 Úhrada faktúry bude realizovaná bezhotovostným prevodom v zmysle platných
predpisov.
12.4 Prijímateľ na zhotovenie predmetu zmluvy neposkytne preddavky ani zálohy.
13.

Prijímateľ požaduje, aby uchádzač predložil nasledovné doklady:
Uchádzač splní podmienky účasti predložením dokladov požadovaných v bode č.13.
a) Uchádzač sa preukáže dokladom o oprávnení dodávať tovar, ktorý zodpovedá
predmetu zákazky. Spôsobom na preukázanie oprávnenia je aktuálny výpis z
obchodného alebo živnostenského registra alebo potvrdenie o zapísaní v
príslušnom profesijnom zozname (postačuje aj neoverená fotokópia alebo výpis z
internetovej stránky napr. www.orsr.sk, www.zrsr.sk, príslušná profesijná alebo
stavovská komora alebo združenie, resp. iný ekvivalentný doklad vzťahujúci sa
a zodpovedajúci ku konkrétnemu predmetu zákazky;
 Uchádzač alebo záujemca nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2
písm. e), nakoľko prijímateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov
verejnej správy.

b) Čestné prehlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní
potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu;
c) Výpis z registra trestov všetkých členov štatutárneho orgánu, členov dozornej rady
prípadne prokuristu nie starší ako 3 mesiace;
d) Výpis z registra trestov právnickej osoby nie starší ako 3 mesiace. Ak uchádzač má
sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a
štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré
z uvedených dokladov alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť
čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania
alebo obvyklého pobytu (§ 32 odsek 4 ZVO);
e) Čestné vyhlásenie, že uchádzač ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny člen štatutárneho
orgánu, ani žiadny člen dozornej rady, ani prokurista neboli právoplatne odsúdení za
trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov EÚ, za trestný
čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania
a podporovania zločineckej skupiny, alebo za trestný čin machinácie pri verejnom
obstarávaní a verejnej dražbe;
f) Čestné vyhlásenie, že neporušuje zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania
podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov;
g) Čestné vyhlásenie uchádzača, že nie je v konkurze, likvidácii, reštrukturalizácii a nie
je voči nemu vedené exekučné konanie;
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti § 38 ods. 5 zákona o verejnom
obstarávaní: Uchádzač sa preukáže dokladmi, že je oprávnený dodávať tovar, ktoré majú
garantovať odborné a kvalitné plnenie predmetu zákazky, ako aj skúsenosti uchádzača
s plnením zmlúv rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky
a ďalšie predmetné podmienky účasti určil prijímateľ v súlade s usmernením
Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 8/2017.
h) Podľa § 34 ods.1 písm. m) zákona o verejnom obstarávaní
m)

ak ide o tovar, ktorý sa má dodať,

1.

vzorkami, opismi alebo fotografiami, ktorých pravosť musí byť overená,

certifikátmi alebo potvrdeniami s jasne identifikovanými odkazmi na technické
špecifikácie alebo technické normy vzťahujúce sa na tovar, vydanými orgánmi
kontroly kvality alebo určenými orgánmi s právomocou posudzovať zhodu.
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti § 38 ods. 5 zákona o verejnom
obstarávaní: Účelom podmienok účasti je preukázanie technickej a odbornej
spôsobilosti uchádzača na dodanie špeciálneho technologického vozidla s pohonom
všetkých kolies, spĺňajúceho požadované technické parametre a výbavu a overenie
stability a skúsenosti uchádzača na trhu pre zabezpečenie bezproblémovej realizácie
predmetu zákazky predovšetkým z hľadiska kvality.
2.

i) Uchádzač predloží v jednom vyhotovení vyplnený návrh Kúpnej zmluvy, podpísanej
štatutárnym zástupcom uchádzača vrátane cenovej ponuky na základe vyplnenej
Prílohy č.1.
Ďalšie podmienky účasti uchádzačov:
1. Úspešný uchádzač - dodávateľ vystaví preberací protokol o dodaní tovaru, ktorý
bude podpísaný povereným zástupcom prijímateľa.

2. Úspešný uchádzač - predloží v štyroch vyhotoveniach vyplnený návrh Kúpnej
zmluvy, podpísanej štatutárnym zástupcom uchádzača vrátane cenovej ponuky na
základe vyplnenej Prílohy č.1.
3. Doklady a dokumenty uchádzača musia byť v slovenskom/českom jazyku. Ak má
uchádzač sídlo mimo územia Slovenskej republiky, doklady a dokumenty musia byť
predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť úradne preložené do úradného
slovenského jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. Preklady
dokladov musia byť úradne opatrené s okrúhlou pečiatkou, vyhotovené úradnými
prekladateľmi.
14. Spôsob stanovenia ceny:
14.1 Uchádzačom navrhovaná cena v ponuke ( a následne aj v zmluve ) musí byť stanovená
podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
14.2 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v EUR.
14.3 Uchádzačom navrhované ceny musia pokryť všetky náklady súvisiace s plnením
zmluvy.
14.4 Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len DPH), navrhovanú
zmluvnú cenu za predmet zákazky uvedie v zložení:
14.4.1 navrhovaná zmluvná cena bez DPH
14.4.2 výška DPH
14.4.3 navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH
Uchádzač uvedie v ponuke navrhovanú zmluvnú cenu zaokrúhlenú na dve desatinné
miesta.
14.5 Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom za
dodanie predmetu zákazky. Na skutočnosť, že uchádzač nie je platcom DPH v ponuke
písomne upozorní.
15. Požiadavky na obsah cenovej ponuky:
15.1 adresu prijímateľa:
Lesné družstvo Turčianske Jaseno, družstvo
038 02 Turčianske Jaseno 2
038 02 Turčianske Jaseno
15.2

adresu uchádzača - jeho obchodné meno a adresu sídla alebo miesta podnikania (v prípade
skupiny obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania za každého člena skupiny)

15.3

názov ponuky: „Špeciálne technologické vozidlo s pohonom všetkých kolies“

16. Lehota a adresa na predkladanie ponúk:
13. 08. 2019 do 11:00 hod. miestneho času

17. Uchádzač predkladá ponuku:
a) v písomnej forme osobne, poštovou zásielkou alebo iným prepravcom a pod. a to
prijímateľovi na adresu uvedú v bode 1, resp. elektronicky na adresu:
lesnedruzstvo@gaya.sk a to v lehote podľa bodu 16. tejto Výzvy v dvoch origináloch
(podpis a pečiatka) a meno osoby poverenej s vytvorením ponuky, pokiaľ nie je
uvedené inak.
Ponuka sa predkladá v písomnej aj elektronickej podobe na CD nosiči vo formáte,
ktorý umožňuje vyhľadávanie a spracovávanie údajov (v dvoch origináloch).

Ponuka musí byť potvrdená pečiatkou v prípade, ak je uchádzač povinný používať
pečiatku, a podpísaná menom osoby poverenej s vytvorením ponuky alebo potvrdená
podpisom oprávneného zástupcu uchádzača, tzn. štatutárnym orgánom alebo inou
oprávnenou osobou, pokiaľ nie je uvedené inak a musí mať uvedený dátum vyhotovenia
(potvrdenie uchádzača musí byť taktiež na strane, kde sa uvádza sumárna cenová
kalkulácia;
Ponuka sa predkladá v písomnej aj elektronickej podobe na CD nosiči vo formáte,
ktorý umožňuje vyhľadávanie a spracovávanie údajov (v dvoch origináloch).
b) v prípade predloženia cenovej ponuky prostredníctvom emailovej komunikácie sa
požaduje predloženie ponuky ako farebný sken originálu dokladov a dokumentov na emailovú adresu obstarávateľa lesnedruzstvo@gaya.sk.
Ponuka musí byť potvrdená pečiatkou v prípade, ak je uchádzač povinný používať
pečiatku a podpísaná menom osoby poverenej s vytvorením ponuky alebo potvrdená
podpisom oprávneného zástupcu uchádzača, tzn. štatutárnym orgánom alebo inou
oprávnenou osobou, pokiaľ nie je uvedené inak a musí mať uvedený dátum vyhotovenia
(potvrdenie uchádzača musí byť taktiež na strane, kde sa uvádza sumárna cenová
kalkulácia;
c) cenová ponuka doručená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude akceptovaná
a vráti sa uchádzačovi neotvorená. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
18. Vyhodnotenie ponúk
14.08. 2019 o 10,00 hod. miestneho času
19. Miesto vyhodnotenia ponúk:
Na adrese sídla prijímateľa, ktorá je uvedená v bode 1 tejto Výzvy.
Uchádzači, ktorí predložia ponuku, sa môžu zúčastniť otvárania obálok s ponukami
v zmysle § 52 zákona, pričom vyhodnotenie ponúk je neverejné v zmysle § 53 zákona, a
uskutočňuje sa výlučne v sídle obstarávateľa.
20. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk:
30.09.2021
21. Prijímateľ je platca DPH
22. Ďalšie informácie prijímateľa:
1.

V prípade, že víťazný uchádzač neposkytne súčinnosť v rámci uzatvárania zmluvy alebo
odstúpi od uzavretej zmluvy alebo dôjde k ukončeniu zmluvy medzi prijímateľom
a uchádzačom iným spôsobom (napr. písomnou dohodou), prijímateľ môže uzatvoriť
zmluvu s uchádzačom druhým v poradí. Poskytovateľ v tomto prípade bude prijímateľovi
akceptovať ako oprávnenú len sumu, ktorú ponúkol prvý uchádzač v poradí, maximálne

vo výške uvedenej v Rozhodnutí o schválení ŽoNFP/Zmluve o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku.

Dátum: 19.07.2019
Mená osôb zodpovedných za opis zákazky:
Martin Kováč
predseda predstavenstva
Ing. Branislav Jesenský
podpredseda predstavenstva

