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 Roľnícke družstvo Veľké Kapušany, Čepeľ 37, 079 01 Veľké Kapušany, 

IČO: 36 182 877 

Výzva na predloženie ponuky - základné informácie 

pre zákazku podľa § 9 ods. 9 zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

1. Predmet zákazky 

Čelný nakladač 

2. Identifikácia verejného obstarávateľa 

 Roľnícke družstvo Veľké Kapušany, Čepeľ 37, 079 01 Veľké Kapušany, IČO: 36 182 877 

3. Predpokladaná hodnota zákazky 

16.500,-  Eur bez DPH 

4. Opis predmetu zákazky 

 Predmetom obstarávania je čelný nakladač  podľa nasledovnej špecifikácie: 

 Technická špecifikácia predmetu zákazky:  

 nakladač na traktor  

 minimálna výška zdvihu 3.800 mm, zdvíhacia sila min. 1 800 kg 

 uhol sklonu lopaty pri vyklopení min. 70° 

 robustný rám zabezpečujúci dobrý výhľad z kabíny 

 hydraulické valce pre ovládanie stroja 

 EURO rýchloupínacie prvky pre uchytenie príslušenstva 

 mechanické samovyrovnanie príslušenstva 

 indikátor hladiny lopaty alebo vidly 

 hydraulické vedenia chránené v ráme 

 ovládanie nakladača z kabíny traktora s 3 funkciami 

 pripojenie hydraulických a elektrických rýchlospojok pomocou združenej MULTI - 

rýchlospojky 

 odpruženie nakladača 

 lopata s pridržiavačom so šírkou min. 2200 mm 

 paletizačné vidly   

 kliešte na balíky s možnosťou úchopu balených balíkov 

 vidly na balíky 

5. Cena predmetu zákazky 

 Cena predmetu zákazky sa uvedie v zložení: 

 cena predmetu zákazky bez DPH/kus 

 výška DPH/kus 

 cena predmetu zákazky vrátane DPH/kus 

 celková cena predmetu zákazky bez DPH 

 Cena predmetu zákazky za obstarávaný predmet zákazky sa uvedie na základe vlastných 

výpočtov, pričom cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s požadovaným predmetom 

zákazky. V predloženej ponuke sa vezme do úvahy všetko, čo je nevyhnutné na úplné a riadne 

plnenie zákazky, pričom do ceny budú zahrnuté všetky náklady spojené s plnením predmetu 

zákazky. 

 Ak oslovený nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť ako súčasť požadovanej informácie 
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o predpokladanej navrhovanej cene. 

6. Rozdelenie predmetu zákazky na časti 

 Požaduje sa ponuka na celý predmet zákazky. 

7.  Lehota na predkladanie ponuky 

 Lehota na predkladanie ponúk je do: 03.09.2013 do 9,00 hod. 

8.  Spôsob predloženia ponuky 

 Na adresu: 

 Roľnícke družstvo Veľké Kapušany, Čepeľ 37, 079 01 Veľké Kapušany 

9.  Obsah ponuky 

 Ponuka obsahuje: 

 Kontaktné údaje uchádzača, návrh na plnenie kritérií – cena, ponuka platná min. 2 mesiace 

10.  Variantné riešenia 

 Variantné riešenia sa nepripúšťajú. 

11.  Kritérium hodnotenia 

 Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena celkom v EUR bez DPH za dodanie 

požadovaného predmetu zákazky. 

12.  Vystavenie objednávky/objednávok 

 Verejný obstarávateľ vystaví objednávku/objednávky úspešnému uchádzačovi, ktorý v 

stanovenej lehote na predkladanie ponúk predložil najnižšiu cenu v EUR bez DPH na celý 

predmet zákazky. 

13.  Obchodné podmienky 

a) tovar bude objednaný verejným obstarávateľom podľa jeho potrieb, na základe 

samostatných písomných objednávok, 

b) dodanie objednaného tovaru do 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy, objednaný 

tovar doručiť na adresu: Roľnícke družstvo Veľké Kapušany, Čepeľ 37, 079 01 Veľké 

Kapušany, 

c) ku každej písomnej objednávke pri dodaní tovaru vystaviť samostatný dodací list, na ktorom 

je oprávnený zástupca kupujúceho podpisom potvrdí prevzatie tovaru, 

d) na tovar dodaný na základe písomnej objednávky bude vystavená faktúra, faktúry zasielať 

na adresu: Roľnícke družstvo Veľké Kapušany, Čepeľ 37, 079 01 Veľké Kapušany, 

e) záruka na tovar a uplatňovanie reklamácií – 12 mesiacov od odovzdania, 

f) splatnosť faktúry, ktorá musí spĺňať náležitosti daňového dokladu,  je 30 dní od jej 

doručenia verejnému obstarávateľovi, 

g) verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neodobrať celé predpokladané množstvo predmetu 

zákazky. 

14.  Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ:  

  ÁNO, Program rozvoja vidieka SR 2007-2013, opatrenie 1.1 Modernizácia fariem 

15.  Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky 

 Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov: 

 nebude predložená ani jedna ponuka, 

 ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti, 
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 ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným minimálnym požiadavkám vo 

výzve na predkladanie ponúk, 

 ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie. 

 

Vo Veľkých Kapušanoch dňa 21.08.2013, 

 

 

 

 

 

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

Jozef Iván        Ing. Ján André 

predseda predstavenstva       podpredseda predstavenstva 

 


