
     O B E C  H A M U L I A K O V O 
    Obecný úrad Hamuliakovo 

  Dunajská ulica 127/18 
  900 43  Hamuliakovo  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

Výzva na predkladanie ponúk 

pre zákazku s nízkou hodnotou: 
 

1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: 
Obec Hamuliakovo 

Sídlo obecného úradu: Dunajská 127/18, 900 43 Hamuliakovo 

Štatutárny zástupca: Ing. Ludmila Goldbergerová, starostka obce 

Osoba oprávnená rokovať 

vo veciach zmluvných: Ing. Ludmila Goldbergerová, starostka obce  

vo veciach technických: Rastislav Fehér, referent hospodárskej správy  

e-mail: starosta@obechamuliakovo.sk 

IČO: 00 304 751 

DIČ: 2020662094 

IČ DPH: - (nie je plátca DPH) 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 

IBAN: SK29 5600 0000 0018 0927 8001  

Tel. kontakt: 02/45988128 

Mobil: 0915/789885 (starostka), 0918/787822 (p. Fehér) 

Webové sídlo: www.obechamuliakovo.sk 

 

2. Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či 

poplatkov  na internetovej adrese (URL):  
https://obechamuliakovo.sk/ine/vyzvy-na-predkladanie-ponuk/ 

 

3. Názov predmetu zákazky: 
„Triedenie komunálneho odpadu v obci Hamuliakovo“ 

 

4. Stručný opis a min. technické špecifikácie: 
Predmetom zákazky dodanie tovarov v uvedenej špecifikácii: 

 

1) Traktor 

Parametre vozidla: 

- Kabína uzamykateľná, bezpečnostná, klimatizovaná, vykurovaná, vybavenie 

bezpečnostným majákom 

- Výkon traktora min. 55 kW max. 58 kW 

- Počet valcov 4 

- Zdvihový objem valcov min. 2900 cm3 max. 2950 cm3 

- Počet prevodových stupňov min. 12/12 

- Krútiaci moment od 300 Nm do 320 Nm 

- Maximálna rýchlosť od 30 do 35 km/h 

- Čerpadlo hydrauliky od 50 do 55 l/min 

- Mechanická prevodovka synchronizovaná 

- Reverzácia mechanická 
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- Pohon 4WD 

- Zdvíhacia sila od 22 do 25 kN 

- Rozmery: dĺžka max. 4600 mm, šírka max. 2250 mm, výška max. 2600 

- Prídavné závažie zadných kolies 

- Motor bez elektroniky a prídavkov do paliva 

 

2) Čelný nakladač  

Parametre čelného nakladača: 

- Umiestnenie vpredu na traktore 

- Zdvíhacia sila od 22 do 25 kN 

- Max. zdvíhacia výška nakladača v oku výložníka: min. 3000 mm  

- Výška pod úrovňou náradia vo vodorovnej polohe: min. 2800 mm 

- Maximálny uhol zaklopenia od 42° do 45° 

- Maximálny uhol vyklopenia od 50° do 55° 

- Nosnosť v oku výložníka - vo výške 1,5 m  min. 1350 kg 

- Nosnosť v oku výložníka - v max. výške min. 1200 kg 

- Hmotnosť samotného čelného nakladača max. 400 kg 

- Kompatibilný s traktorom v bode 1). 

 

Parametre multifunkčnej lopaty ako súčasti príslušenstva čelného nakladača : 

- Šírka min. 1800 mm, max. 2000 mm 

- Objem: min. 700 litrov 

 

Parametre paletizačných vidiel ako súčasti príslušenstva čelného nakladača: 

- Dĺžka vidlice od 1200 mm do 1300 mm 

- Nosnosť min. 1000 kg 

 

 

3) Vlečka 

Parametre traktorovej vlečky: 

- Šírka celkovej vlečky od 1600 mm do 2000 mm 

- Dĺžka celkovej vlečky od 5000 mm do 5300 mm 

- Výška ložnej plochy od 1200 mm do 1500 mm 

- Rozmer ložnej plochy 6,5 – 7,5 m2 

- Ložná plocha vybavená bočnicami s výškou min. 400 mm, max. 500 mm, 

s možnosťou nadstavby prídavnými bočnicami až do výšky 800 mm 

- Hmotnosť prázdnej vlečky od 750 kg do 850 kg 

- Objem korby min. 3 m3   

- Užitočné zaťaženie od 2400 kg   

- Vzduchová brzda jednookruhová 

- Hydraulické vyklápanie korby na tri strany (vpravo, vľavo, dozadu), ovládanie 

vyklápania z kabíny traktora 

- Kompatibilná s traktorom v bode 1). 

 

Tovary špecifikované výzve bez rozsahu sú minimálne požiadavky na plnenie zákazky.  

 



5. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 
61.403,50  Eur 

 

6. Obsah ponuky 

Ponuka uchádzača na predmet zákazky musí obsahovať: 

a)  Celková ponúkaná cena vyčíslená v eurách, vrátane DPH (v prípade, ak dodávateľ nie je 

platca DPH uvedie cenu celkom) a uvedenie viazanosti ponuky do 30.11.2020 

(fakultatívny vzor je prílohou Výzvy) 

b)  Položkovitý rozpočet ponuky s uvedením ceny bez DPH, DPH a celková cena za položku 

v štruktúre položiek (t.j. 3 položky – fakultatívny vzor je prílohou Výzvy) 

 - traktor 

 - čelný nakladač  

 - vlečka 

 Položkovitý rozpočet dodaný  

-  v tlačenej forme podpísaný uchádzačom a 

- úspešný uchádzač dodá  položkovitý rozpočet aj elektronicky (resp. na dátovom 

médiu) vo formáte Excel  

 Cena za jednotlivé položky sa uvádza ako celková cena vrátane dopravy prepravným 

vozidlom  na miesto odovzdania (viď. bod 10 Výzvy) a zaškolenia obsluhy. 

c) Technická a produktová špecifikácia nacenených tovarov v rozsahu najmenej parametrov 

podľa špecifikácie bodu 4. (napr. kópia katalógového / produktového listu výrobcu, resp. 

výpis parametrov potvrdený uchádzačom) pre účely kontroly súladu Ponuky a Výzvy 

d)  Čestné vyhlásenie (fakultatívny vzor s 2 stranami je súčasťou prílohy Výzvy), že  

• spoločnosť nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným 

rozhodnutím v Slovenskej republike alebo  štáte sídla, miesta podnikania alebo 

obvyklého pobytu. 

• spoločnosť spĺňa všetky podmienky účasti, ktoré sú uvedené v bode 9 výzvy na 

predkladanie ponúk. Oprávnenie uchádzača so sídlom v Slovenskej republike na 

realizáciu  predmetu zákazky bude overená ku dňu vyhodnotenia ponúk na základe 

verejne dostupných zoznamov (Živnostenský register, Obchodný register). Uchádzač 

so sídlom mimo Slovenskej republiky je povinný priložiť kópiu oprávnenia na 

podnikanie. 

 

7. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 
Najnižšia cena s DPH za celý predmet zákazky 

 

8. Realizácia zákazky: 
Dodanie celého predmetu zákazky do 30 dní od záväznej objednávky, najneskôr však do 

30.11.2020, v súlade s bodom 3. Kúpnej zmluvy. 

 

9. Podmienky účasti: 
Predloženie ponuky obsahujúcej náležitosti a prílohy podľa bodu 6. Výzvy.  

V priebehu vyhodnocovania ponúk verejný obstarávateľ overí oprávnenie uchádzača na 

podnikanie na základe verejne dostupných zoznamov (Živnostenský register, Obchodný 

register).  

 

10. Požiadavky na predmet zákazky: 
Dodanie tovarov podľa špecifikácie v bode 4, vrátane návodu na obsluhu a údržbu, katalógu 

náhradných dielov, schválenia na premávku na pozemných komunikáciách v SR – 

technického osvedčenia, osvedčenia o akosti a kompletnosti, servisnej a záručnej knihy 

a zaškolenia obsluhy. 



Miesto odovzdania tovaru: Obec Hamuliakovo, zberový dvor (parcela č. 800/100, reg. C, 

k.ú. Hamuliakovo, 900 43 Hamuliakovo) 

 

11. Spôsob, miesto a lehota na predkladanie ponúk: 
Verejný obstarávateľ žiada ponuky predložiť v uzatvorenej obálke s označením cenová 

ponuka „Triedenie komunálneho odpadu v obci Hamuliakovo“, neotvárať.  

Ponuky uchádzačov je potrebné doručiť osobne počas stránkových hodín alebo poštou na 

adresu: 

  Obec Hamuliakovo, Dunajská 127/18, 90043 Hamuliakovo 

Lehota na predkladanie ponúk je do: 07.05.2020 do 13.30 hod. (pri zaslaní poštou platí dátum 

poštovej pečiatky) 

 

12. Prílohy Výzvy na predkladanie ponúk: 
➢ Kúpna zmluva 

➢ Vzor Ponuka vo formáte *doc pre fakultatívne použitie za účelom vypracovania 

ponuky 

➢ Vzor Príloha č. 1 Cenová ponuka – položkovitý rozpočet - vo formáte Excel 

➢ Vzor čestného vyhlásenia vo formáte *doc pre fakultatívne použitie za účelom 

vypracovania ponuky 

 

14. Doplňujúce informácie: 
•  Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov, predložením cenovej 

ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.  

•  Ponuky doručené na adresu uvedenú vo výzve a predložené v lehote na predkladanie 

ponúk sa po procese vyhodnotenia a skončenia lehoty viazanosti ponúk uchádzačom 

nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie o súťaži u verejného obstarávateľa  

•  Vzhľadom na skutočnosť, že predmet zákazky je čiastočne hradený z dotácie 

Environmentálneho fondu  verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo predmet zákazky 

objednať až po podpísaní zmluvy o poskytnutá dotácie a jej zverejnení v Centrálnom 

registri zmlúv   

•  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených súťažných 

ponúk.  

•  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzavrieť zmluvu na základe tejto výzvy na 

predloženie ponuky, a to najmä v prípade, ak uchádzač predloží najnižšiu cenu na 

predmet zákazky, avšak táto cena bude prevyšovať predpokladanú hodnotu zákazky. 

• Informácia bola zverejnená dňa: 27.04.2020 

 

 

 

 

Ing. Ludmila Goldbergerová  

Starostka 


