
                    CENTRUM PRE DETI A RODINY ZLATOVCE        

                              Na Dolinách  866 / 27     911 05    TRENČÍN   

________________________________________________________________ 

 

Výzva na predkladanie ponúk 
 

(zadávanie zákazky podľa § 1 ods. 14 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov:  Centrum pre deti a rodiny Zlatovce 

Adresa:  Na Dolinách 866/27, 911 05 Trenčín 

IČO:  00350061 

Zastúpený:  Mgr. Žaneta Janišová, riaditeľka CDR Zlatovce 

Kontaktná osoba:        Ing. Beáta Mokrá 

Telefón:  0905404282 

Elektronická pošta:  cdr.zlatovce@gmail.com, cdrzlatovce@cdrzlatovce.sk 
 

  

2. Druh zákazky 

Zákazka na dodanie tovaru – „Záhradný traktor“ 

 

3. Názov zákazky:  „Nákup záhradného traktora“ 

 

4. Opis predmetu zákazky: 

Zákazka na dodanie nového záhradného traktora. 
 

Technické vlastnosti Jednotka od do 
Minimálne 

požiadavky 

MOTOR: 4-takt, 2-valec ks     1 

Zdvihový objem cm3   656 

Druh paliva    benzín 

- štartovanie motora: štartovacím tlačidlom áno     áno 

Prevodovka hydrostatická  ks     1 

Tempomat:  áno     áno 

Počítadlo motohodín: sériovo, Bluetooth konektivita áno     áno 

Predná náprava: liatinová ks     áno 

Zberný kôš L     300 

- indikátor naplnenia áno     áno 

Šírka záberu: cm     102 

Stupne kosenia   6 12 6 

- výška kosenia mm 25/30 90/100  

- počet nožov ks   2 

- elektromagnetická spojka nožov áno     áno 
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Prípojka na umývanie: sériovo áno     áno 

RevTEKTM sériovo áno     áno 

Kolesá: predné 15“, zadné 18“ áno     áno 

Polomer zatáčania: Tight Turn x Treme 17 cm áno     áno 

 

Ďalšie požiadavky na plnenie zákazky: 

- Kompletné zmontovanie a odskúšanie zariadenia. 

- Doprava na miesto plnenia a zaškolenie obsluhy 

- Autorizovaný záručný a pozáručný servis  

 

Ponuka musí obsahovať presné označenie ponúkaného zariadenia a to minimálne v rozsahu uvedenia 

výrobcu a výrobného označenia typu ponúkaného zariadenia.  

V prípade, že v  podkladoch zákazky bude  uvedený   konkrétny názov výrobku resp. odkaz   na     

konkrétny výrobok, môže uchádzač predložiť aj ekvivalent k tomuto výrobku. V prípade že uchádzač 

predloží ekvivalent, musí spolu s ponukou doplniť aj technické údaje k ponúkanému ekvivalentu. Za 

ekvivalent sa považuje výrok s vlastnosťami a technickými parametrami rovnakými resp. lepšími, ako 

výrobok uvedený v podkladoch zákazky. 

5. Miesto dodania predmetu zákazky:  

 Centrum pre deti a rodiny Zlatovce, Na Dolinách 866/27,  911 05 Trenčín 

  

6. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:    Nie 

 

7. Spoločný slovník obstarávania (CPV) 

Hlavný predmet:     16311100-9 Kosačky trávnikov, parkov alebo športovísk 

 60000000-8 Dopravné služby 

  

8.   Cena a spôsob určenia ceny: 

Cena  za celý predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky.    

Predpokladaná hodnota zákazky: 2 833,33 Eur bez DPH. 

Cenu žiadame stanoviť v štruktúre podľa prílohy č. 1. Cena uvedená v ponuke uchádzača 

(vypracovaná podľa prílohy č.1) bude cenou konečnou, ktorá musí zahŕňať všetky náklady spojené 

s dodaním predmetu zákazky. Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH na túto skutočnosť upozorní 

v ponuke. 

Cenová ponuka, ktorá bude obsahovať návrh ceny predmetu zákazky s hodnotou určenou bez 

DPH vyššou ako  je  určená  predpokladaná hodnota zákazky (PHZ 2 833,33 EUR  bez DPH), sa 

považuje za inak neprijateľnú cenovú ponuku a nebude zaradená do vyhodnotenia cenových ponúk 

a  jej nezaradenie s dôvodmi nezaradenia oznámi verejný obstarávateľ uchádzačovi, ktorý danú 

cenovú ponuku predložil 

 

9. Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží: 

- Cenovú ponuku – cenová ponuka musí obsahovať ponúknutú cenu, presné označenie 

zariadenia a identifikačné údaje uchádzača, 

- fotokópiu dokladu o oprávnení podnikať v premete zákazky (napr. výpis z obchodného 

registra alebo obchodnej evidencie,  resp. iný doklad, a to v závislosti od predmetu zákazky). 

Pre potreby tohto prieskumu je postačujúci výpis z verejne dostupných  portálov (výpis z             

OR SR a ŽR SR). 

 

10. Lehota pre ukončenie dodávky: 

 Termín dodania tovaru podľa bodu 4. - do  60 dní  od doručenia objednávky 

 

11. Lehota a miesto na predkladanie ponúk: 



Lehota na predkladanie ponúk: do   12.08.2021  čas: do 12,00 hod. 

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: 

- elektronicky na e-mail: cdr.zlatovce@gmail.com,   alebo cdrzlatovce@cdrzlatovce.sk 

  alebo  

- poštou/osobne na adresu organizácie uvedenú v bode č. 1. 

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 

 

12. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: 

Jediným kritériom na posúdenie predmetu zákazky je najnižšia cena celkom, vrátane DPH.  

Víťazom sa stane uchádzač, ktorého cena celkom za predmet zákazky je najnižšia zo všetkých 

predložených ponúk zadávanej zákazky.  

 

Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu. Úhrada za poskytnutie tovaru 

a služieb bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku na základe daňového 

dokladu vystaveného poskytovateľom, splatnosť ktorého je do 30 dní odo dňa doručenia daňového 

dokladu. Neoddeliteľnou prílohou faktúry je fotokópia preberacieho protokolu.  

 

13. Ďalšie informácie: 

      Pracovný čas verejného obstarávateľa je od 7,00 – do 15,00 hod. 

  

 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo: 

 -   zrušiť použitý postup zadávania zákazky v prípade, že sa zmenia okolnosti, za ktorých  sa  

vyhlásilo verejné obstarávanie, pričom následne nebude vystavená objednávka úspešnému 

uchádzačovi. 

 -  nevybrať ani jednu ponuku v prípade, že ponuky nebudú zodpovedať požiadavkám verejného 

obstarávateľa. 

-  neprijať ani jednu ponuku v prípade, že predložené cenové ponuky budú vyššie, ako je výška 

finančných   prostriedkov určených na realizáciu tejto zákazky. Následne bude použitý postup  

zrušený. 

 

14.  Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez    

finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi a bez ohľadu na výsledok verejného 

obstarávania. 

 

 

 

V Trenčíne dňa  03.08.2021                                                  

 

                                 Mgr. Žaneta Janišová  

                                                                                                       riaditeľka CDR Zlatovce 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cdr.zlatovce@gmail.com
mailto:%20cdrzlatovce@cdrzlatovce.sk
mailto:cdrzlatovce@cdrzlatovce.sk


 

Príloha č. 1 

Návrh na plnenie kritéria 

Kritérium na vyhodnotenie cenových ponúk:  „Cena celkom za predmet zákazky v Eur s DPH“. 

Vyhodnocovaný bude návrh na plnenie kritéria  - návrh ceny na  predmet zákazky - „Nákup 

záhradného traktora“ ako ceny celkom za celý predmet zákazky – súčet cien za predmet zákazky: 
 

Údaje hospodárskeho subjektu – uchádzača  : 

 
Obchodný názov:  

 

Sídlo:  

 

IČO:  

 

DIČ:  

 

Platca DPH:                                                            áno/nie* 

Kontaktná osoba:  

 

Telefón:  

 

e-mail:  

 

*Oslovený subjekt – hospodársky subjekt  uvedie či je / nie je platcom DPH. 

 

 Hospodársky subjekt vyhlasuje, že   

je / nie je platcom DPH * 

* nehodiace preškrtnite 

                       

 
 

Názov zákazky 

„Záhradný traktor“ 

Cena za predmet 

zákazky v Eur bez 

DPH  

Hodnota  

DPH v Eur 

Cena za predmet 

zákazky v Eur s DPH 

UVIESŤ PRESNÉ 

OZNAČENIE ................  

   

 

 

Technické vlastnosti Jednotka od do 
Minimálne 
požiadavky 

Parametre 
dodávateľa 

– vyplní 
dodávateľ 

MOTOR: 4-takt, 2-valec ks     1  

Zdvihový objem cm3   656  

Druh paliva    benzín  

- štartovanie motora: štartovacím tlačidlom áno     áno  

Prevodovka hydrostatická  ks     1  

Tempomat:  áno     áno  



Počítadlo motohodín: sériovo, Bluetooth 
konektivita 

áno     áno 
 

Predná náprava: liatinová ks     áno  

Zberný kôš L     300  

- indikátor naplnenia áno     áno  

Šírka záberu: cm     102  

Stupne kosenia   6 12 6  

- výška kosenia mm 25/30 90/100    

- počet nožov ks     2  

- elektromagnetická spojka nožov áno     áno  

Prípojka na umývanie: sériovo áno     áno  

RevTEKTM sériovo áno     áno  

Kolesá: predné 15“, zadné 18“ áno     áno  

Polomer zatáčania: Tight Turn x Treme 17 cm áno     áno  

 

 

 

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

Za uchádzača: 

Podpis oprávnenej osoby uchádzača: ..............................................................  


