Obec Detvianska Huta, č. 102, 962 06 Detvianska Huta, IČO: 00319813

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou
hodnotou
podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („ďalej len „ZVO“)
Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Obec Detvianska Huta
Sídlo: Detvianska Huta 102, 962 05 Detvianska Huta
IČO: 00319813
Telefón: 045/537 63 86
Kontaktná osoba: Jana Hrončeková
Telefón: 0905 950 405
E-mail: obec.dh@gmail.com

Názov predmetu zákazky:
Balíkovač na hranaté balíky
Druh zákazky:
Tovar – bežne dostupný na trhu
Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je dodanie stroja s nasledovnou špecifikáciou:
Šírka zberacieho ústrojenstva minimálne 1 500 mm
Šírka lisovacej komory minimálne 400 mm
Výška lisovacej komory minimálne 350 mm
Dĺžka balíka 0,3 - 1,3 m
Potrebný výkon traktora maximálne 50 kW
Výkon minimálne 25 t/h
Nastavenie zberacieho ústrojenstva hydraulicky
Uplatnenie sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní :
Podmienka, aby stroj mohli obsluhovať aj osoby so zníženou schopnosťou pohybu – ovládanie stroja
z kabíny.
Požadované množstvo/rozsah:
1 ks
Predpokladaná hodnota zákazky:
14 580,00 Eur bez DPH
Požadovaná lehota dodania predmetu zákazky:
Verejný obstarávateľ požaduje dodať predmet zákazky najneskôr do 31.12.2018.
Termín realizácie bude spresnený po obojstrannej dohode v zmluve o dielo.
Miesto dodania predmetu zákazky:
Obecný úrad Detvianska Huta, Detvianska Huta 102, 962 05 Detvianska Huta
Typ zmluvy a trvanie zmluvy na dodanie predmetu zákazky:
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Výsledkom prieskumu trhu bude písomná zmluva s peňažným plnením.
Podpísaný návrh zmluvy predloží uchádzač v rámci svojej ponuky.
Obsah ponuky:
V ponuke uchádzač predloží nasledovné doklady a dokumenty:
1) Identifikačný list uchádzača - presný názov, adresu a identifikačné údaje uchádzača, kontaktnú osobu
uchádzača - vzor podľa Prílohy 1. výzvy, resp. obdobné (2 x originál).
2) Doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti – uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti
predložením dokladu, ktorý ho oprávňuje uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo
vzťahu k predmetu zákazky – postačuje aktuálny výpis z internetu na OR SR, resp. ŽR SR alebo
obdobný dokument potvrdzujúci vykonávanie činnosti – (2 x ).
3) Cenová ponuka/návrh na plnenie kritérií, podľa špecifikácie - príloha č. 2 výzvy (2 x originál).
4) Podpísaný a vyplnený návrh zmluvy o dielo v súlade s prílohou č. 3 tejto výzvy (2 x originál).
Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v eurách. Cenová ponuka v inej mene ako EUR
musí byť prepočítaná na EUR (kurz prepočtu na EUR žiadateľ/prijímateľ prepočíta kurzom Národnej
banky Slovenska (ďalej len „NBS“) platným v deň vypracovania cenovej ponuky v zahraničnej mene
dodávateľom a prepočet potvrdí svojim podpisom).
Ak uchádzač nie je platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len DPH), uvedie celkovú navrhovanú
zmluvnú cenu a uvedie túto skutočnosť, že nie je platcom DPH.
Ak je uchádzač platcom DPH, navrhovanú cenu uvedie v zložení:
- navrhovaná celková zmluvná cena bez DPH
- DPH v % a DPH v eurách
- navrhovaná celková zmluvná cena vrátane DPH.
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie ponuky písomne v listinnej forme v uzatvorenej
obálke/obale, v súlade s požiadavkami uvedenými v tejto výzve, pričom každý uchádzač môže predložiť
iba jednu ponuku. Obálku/obal označte textom: „Súťaž - Neotvárať“ s heslom: „Balíkovač na
hranaté balíky“
Jazyk ponuky:
Ponuky sa predkladajú v slovenskom alebo v českom jazyku. Cenová ponuka a ďalšie doklady a
dokumenty uchádzača so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom
jazyku a súčasne musia byť preložené do úradného slovenského jazyka okrem dokladov predložených
v českom jazyku.
Forma predloženia ponuky:
Požadované doklady a dokumenty sa predkladajú v 2 x originál vyhotoveniach, potvrdené (podpis
a pečiatka) osobou oprávnenou konať v mene uchádzača, s uvedením dátumu vyhotovenia ponuky.
Miesto a lehota na predkladanie ponuky:
Ponuku je potrebné doručiť na adresu: Obecný úrad Detvianska Huta, Detvianska Huta 102, 962 05
Detvianska Huta v rámci lehoty na predkladanie ponúk, ktorá je stanovená do 13.11.2017 do 10,00
hod.
Vyhodnocovanie ponúk:
Verejný obstarávateľ vyhodnotí predložené ponuky podľa nasledovného kritéria a na základe
nasledovných pravidiel jeho uplatnenia:
Kritérium na vyhodnotenie ponúk: cena v EUR
Pravidlá na uplatnenie kritéria:
Za úspešnú bude označená ponuka s najnižšou predloženou cenou za celý predmet zákazky v EUR.
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Na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač, ktorému verejný
obstarávateľ oznámi, že uspel a s ktorým verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu.
Neúspešným uchádzačom verejný obstarávateľ zašle oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk, s
informáciou, že neuspeli a s uvedením dôvodu. Uchádzačom, ktorí predložia svoje ponuky, v prípade
neúspešnej ponuky, nevzniká žiadny nárok na úhradu nákladov, ktoré mu vznikli s prípravou a
doručením ponuky.
Výzva zo dňa: 25.10.2017

S pozdravom

................................
Jana Hrončeková
Starosta obce

Prílohy:
Príloha č. 1 Identifikačný list uchádzača
Príloha č. 2 Cenová ponuka uchádzača/návrh na plnenie kritérií
Príloha č. 3 Návrh zmluvy o dielo
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Dodávateľ:
AGRA,s.r.o.
Langsfeldova 5402/1
Martin 036 01

Vec: Žiadosť o predloženie ponuky

Obec Detvianska Huta ako verejný obstarávateľ si Vás v rámci zadávania zákazky s
nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), dovoľuje vyzvať
na predloženie ponuky na zákazku s názvom: „Balíkovač na hranaté balíky“, ktorú je
potrebné vypracovať v súlade s Výzvou na predkladanie ponúk zo dňa 25.10.2017

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, aby ste si dôkladne preštudovali výzvu na predkladanie
ponúk a dôsledne dodržali požiadavky na obsahovú stránku cenovej ponuky.

Za kladné vybavenie našej žiadosti Vám vopred ďakujeme.

S pozdravom

..........................................
Jana Hrončeková
Starosta

Príloha: Výzva na predkladanie ponúk s prílohou
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Dodávateľ:
SIP SK s.r.o.
Červenej Armády 75/532
039 01 Turčianske Teplice

Vec: Žiadosť o predloženie ponuky

Obec Detvianska Huta ako verejný obstarávateľ si Vás v rámci zadávania zákazky s
nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), dovoľuje vyzvať
na predloženie ponuky na zákazku s názvom: „Balíkovač na hranaté balíky“, ktorú je
potrebné vypracovať v súlade s Výzvou na predkladanie ponúk zo dňa 25.10.2017

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, aby ste si dôkladne preštudovali výzvu na predkladanie
ponúk a dôsledne dodržali požiadavky na obsahovú stránku cenovej ponuky.

Za kladné vybavenie našej žiadosti Vám vopred ďakujeme.

S pozdravom

..........................................
Jana Hrončeková
Starosta

Príloha: Výzva na predkladanie ponúk s prílohou
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Dodávateľ:
AGROTEM-PULZ s.r.o.
Ul. 1. Mája 4271
031 01 Liptovský Mikuláš

Vec: Žiadosť o predloženie ponuky

Obec Detvianska Huta ako verejný obstarávateľ si Vás v rámci zadávania zákazky s
nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), dovoľuje vyzvať
na predloženie ponuky na zákazku s názvom: „Balíkovač na hranaté balíky“, ktorú je
potrebné vypracovať v súlade s Výzvou na predkladanie ponúk zo dňa 25.10.2017

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, aby ste si dôkladne preštudovali výzvu na predkladanie
ponúk a dôsledne dodržali požiadavky na obsahovú stránku cenovej ponuky.

Za kladné vybavenie našej žiadosti Vám vopred ďakujeme.

S pozdravom

..........................................
Jana Hrončeková
Starosta

Príloha: Výzva na predkladanie ponúk s prílohou
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Príloha č. 1

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA:
Názov/meno
uchádzača:
Sídlo spoločnosti
/bydlisko:
IČO/RČ:
DIČ:
IČ DPH:

Registrácia:
Zastúpenie:
Tel. číslo:
Kontaktná osoba:
Mob:
E-mail:

Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:

Obec Detvianska Huta, č. 102, 962 06 Detvianska Huta, IČO: 00319813

Názov zákazky:

Dátum
vypracovania
ponuky:

-----------------------------------------Meno, priezvisko, funkcia
oprávneného zástupcu
uchádzača

Obec Detvianska Huta, č. 102, 962 06 Detvianska Huta, IČO: 00319813

CENOVÁ PONUKA / NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ

Názov alebo obchodné
meno uchádzača:
Adresa sídla alebo miesta
podnikania:

Uchádzač uvedie plnenie kritérií:
Kritérium:

Ponúknutá cena v eurách bez DPH

Predmet zákazky

Ponúknutá cena
v eurách bez DPH

DPH
v%

DPH
v eurách

Ponúknutá cena
v eurách s DPH

Balíkovač na hranaté balíky

Čestne vyhlasujeme, že uvedené údaje sú totožné s údajmi uvedenými v ostatných
častiach tejto ponuky.

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

...........................................................................
podpis oprávnenej osoby konať za uchádzača
(meno, priezvisko, funkcia, obchodné meno)
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KÚPNA ZMLUVA

Predávajúci:
Obchodné meno:

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

Sídlo:

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

IČO:

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

DIČ:

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

IČ DPH:

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

Bankové spojenie:

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

IBAN:

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

Registrácia:

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

V zastúpení:

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

E-mail:

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

(ďalej len ,,Predávajúci“ v príslušnom gramatickom tvare)
a

Kupujúci:
Obchodné meno:

Obec Detvianska Huta

Sídlo:

Detvianska Huta 102

V zastúpení:

Jana Hrončeková

Obec Detvianska Huta, č. 102, 962 06 Detvianska Huta, IČO: 00319813
E-mail:

obec.dh@gmail.com

IČO:

00319813

DIČ:

2021318662

Bankové spojenie:

Všeobecná úverová banka, a.s.

IBAN:

SK1202000000000005322412

(ďalej len ,,Kupujúci“ v príslušnom gramatickom tvare)

uzatvárajú v zmysle ustanovenia § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov kúpnu zmluvu (ďalej len ,,Zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare) takto:

I.
Predmet zmluvy

1. Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje dodať za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve
kupujúcemu tovar a to: Balíkovač na hranaté balíky, v počte 1 ks (ďalej len ,,tovar“). Špecifikácia
tovaru sa nachádza v cenovej ponuke, ktorú predložil predávajúci v rámci verejného obstarávania.
Dodaním tovaru sa rozumie aj odovzdanie dokladov vzťahujúcich sa na dodávaný tovar, ak sú
nevyhnutné na jeho užívanie. Predávajúci sa zaväzuje na kupujúceho previesť vlastnícke právo
k tomuto tovaru.

2. Kupujúci sa zaväzuje tovar uvedený v tomto článku Zmluvy za podmienok uvedených v Zmluve
prevziať a zaplatiť včas dohodnutú kúpnu cenu.

II.
Kúpna cena

1. Kúpna cena za tovar uvedený v čl. I tejto Zmluvy je dohodnutá zmluvnými stranami vo
výške:
Bez DPH ..................................................
DPH 20 %.................................................
s DPH .......................................................
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2. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu za tovar uvedený v článku I Zmluvy nasledovne:
Do 60 dní od dodania tovaru. Najneskôr do ...............................................

3. Kúpnu cenu uhradí kupujúci predávajúcemu na účet predávajúceho uvedený v tejto Zmluve. Dňom
zaplatenia kúpnej ceny pri prevode na účet predávajúceho sa rozumie deň jej pripísania na účet
predávajúceho a to v plnej výške a pri platbe v hotovosti deň skutočného zaplatenia kúpnej ceny
predávajúcemu.

III.
Miesto dodania, dodacia lehota a dodacie podmienky

1. Miestom dodania tovaru je: Obec Detvianska Huta.
Miesto dodania tovaru je možné meniť na základe vzájomnej dohody zmluvných strán písomným
dodatkom k tejto Zmluve.

2.
Predávajúci sa zaväzuje a je povinný dodať predmet kúpy kupujúcemu v lehote do:
....................................................

3. Predávajúci sa zaväzuje termín možnosti nakladania s tovarom resp. lehoty na prevzatie tovaru,
ktorý je predmetom kúpy avizovať kupujúcemu listom, faxom, prípadne e-mailom. Kupujúci je
povinný tovar prevziať v lehote do 7 dní odo dňa doručenia avíza. Márnym uplynutím siedmeho dňa
sa považuje tovar za dodaný a kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu primerané náklady na
uskladnenie (uchovanie) tovaru.

4. Predávajúci zaväzuje s dodaním tovaru odovzdať aj doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a riadne
užívanie tovaru uvedeného v čl. I Zmluvy.

5. Kupujúci sa zaväzuje tovar uvedený v čl. I Zmluvy riadne a včas prevziať. V prípade, ak kupujúci
neprevezme tovar vôbec alebo ho neprevezme v lehote určenej v článku III bod 3 Zmluvy, je
povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0..... a to v lehote

IV.
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Prevod vlastníckeho práva

1. Vlastnícke právo k tovaru uvedenému v článku I tejto Zmluvy nadobúda kupujúci až úplným
zaplatením celej dohodnutej kúpnej ceny uvedenej v článku II bod 1 Zmluvy.

2. Predávajúci vyhlasuje, že tovar uvedený v čl. I Zmluvy nie je zaťažený právami tretích osôb.

3. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu kúpnu cenu v celej dohodnutej výške v čase
uvedenom v článku II bod 2, a to ani po urgencii doloženej mailom, považuje to za podstatné
porušenie jeho zmluvnej povinnosti a predávajúci je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy a okamžite
prevziať od kupujúceho (odobrať kupujúcemu) predmet kúpy späť, pričom je oprávnený aj bez
predchádzajúcej dohody vstúpiť do priestorov kupujúceho a tovar prevziať, resp. odobrať. V tomto
prípade je predávajúci zároveň oprávnený od kupujúceho požadovať okrem dohodnutej zmluvnej
pokuty aj náklady spojené s prevzatím tovaru. V prípade vzniku nároku na zaplatenie zmluvnej
pokuty je predávajúci pri odstúpení od tejto zmluvy oprávnený túto započítať s prípadným plnením,
ktoré v súlade s touto zmluvou poskytol kupujúci.

V.
Nebezpečenstvo škody na tovare a uschovanie tovaru

1. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od
predávajúceho.

2. V prípade, že kupujúci nesplní svoju povinnosť a neprevezme tovar včas, prípadne poruší Zmluvu
tým, že tovar neprevezme, prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho v čase, keď
mu predávajúci umožní nakladať s tovarom.

3. Ak sa kupujúci dostane do omeškania s plnením svojho záväzku zo Zmluvy tým, že tovar uvedený
v čl. I Zmluvy neprevezme včas, je predávajúci oprávnený zadržiavať tovar dovtedy, kým mu
kupujúci neuhradí náklady, ktoré vznikli a ktoré vynaložil v súvislosti s vykonaním primeraných
opatrení na uskladnenie tovaru, pričom ustanovenie čl. III bod 5 Zmluvy týmto ustanovením nie je
dotknutý.
VI.
Zodpovednosť za vady
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1. Predávajúci zodpovedá za vadu, ktorú má tovar v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody
na tovare na kupujúceho, aj keď sa vada stane zjavnou až po tomto čase.
2. Kupujúci je povinný prezrieť tovar podľa možnosti čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody
na tovare, pričom sa prihliadne sa povahu tovaru.
3. Ak kupujúci tovar neprezrie alebo nezariadi, aby sa prezrel v čase prechodu nebezpečenstva škody
na tovare, môže uplatniť nároky z vád zistiteľných pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto
vady mal tovar už v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare.
VII.
Záruka za akosť

1. Predávajúci poskytuje záruku za akosť tovaru uvedeného v článku I Zmluvy po dobu 24 mesiacov
odo dňa možnosti nakladania s tovarom.
2. Predávajúci sa zaväzuje vykonávať záručný a pozáručný servis tovaru uvedeného v čl. I Zmluvy.
Predávajúci sa zaväzuje nastúpiť na vykonanie záručných prehliadok a opráv v lehote, ktorú si
dohodnú predávajúci s kupujúcim po nahlásení potreby záručnej opravy kupujúcim.
3. Zodpovednosť predávajúceho za vady, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, nevzniká, ak tieto vady
boli spôsobené po prechode nebezpečenstva škody na tovare vonkajšími udalosťami a nespôsobil
ich predávajúci alebo osoby, s ktorých pomocou predávajúci plnil svoj záväzok.
VIII.
Okolnosti vylučujúce zodpovednosť

1. V prípade, že dôjde k udalostiam, ktoré nie je možné v čase podpisu Zmluvy predvídať alebo
predpokladať a ktoré nie sú spôsobené predávajúcim alebo osobami, pomocou ktorých má
predávajúci plniť svoj záväzok zo Zmluvy a ktoré spôsobia prekážku v plnení záväzkov
predávajúceho z tejto Zmluvy, je predávajúci oprávnený predĺžiť lehotu splnenia povinností
vyplývajúcich mu z tejto Zmluvy o dobu po ktorú táto prekážka trvala a v náväznosti na ňu
o primeranú dobu na začatie prevádzkovania svojej činnosti.

2. Okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť sú udalosti, ktoré predávajúci pri starostlivosti, ktorú
možno od neho spravodlivo požadovať nemôže odvrátiť, ako napríklad: vojna, štrajk, povstanie,
nepokoje, opatrenia príslušných orgánov, prírodné udalosti, vyššia moc a iné predávajúcim
nezavinené okolnosti podobné udalostiam vyššej moci, ktoré sa stanú prekážkou v plnení
povinností predávajúceho vyplývajúcich zo Zmluvy.
IX. Osobitné ustanovenia
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1. Stroj môžu obsluhovať aj osoby so zníženou schopnosťou pohybu, nakoľko predmetný stroj je
možné ovládať z kabíny.
2. Oprávnení kontrolní zamestnanci budú môcť voči predávajúcemu uplatňovať kontrolu obchodných
dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou projektu.
X.
Záverečné ustanovenia

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť vzhľadom
na svoj charakter povinne zverejňovanej zmluvy dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na
webovom sídle Kupujúceho, nie však skôr ako dňom splnenia zmluvnými stranami dojednanej
odkladacej podmienky spočívajúcej v podpise Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku medzi Kupujúcim a Poskytovateľom nenávratného finančného príspevku na
spolufinancovanie predmetu tejto Zmluvy.

2. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len vo forme písomného dodatku k nej, podpísaného obidvoma
zmluvnými stranami.
3. Akékoľvek spory, ktoré by mohli vzniknúť pri plnení zmluvných povinností budú riešené
predovšetkým vzájomnou dohodou.
4. Práva a povinnosti neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
5. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch pre každú zo zmluvných strán po jednom
rovnopise.
6. Zmluvné strany svojím podpisom na zmluve prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy,
jej obsahu porozumeli a že zmluva nie je uzatvorená v tiesni alebo za nápadne nevýhodných
podmienok.

V Detvianskej Hute, dňa ..................

Za kupujúceho:
---------------------------------------Kupujúci

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

Za predávajúceho:
--------------------------------------Predávajúci
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