Stredná odborná škola – Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou
Výzva na predloženie cenovej ponuky
pri zadávaní zákaziek s nízkymi hodnotami podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov organizácie:
Stredná odborná škola – Szakközépiskola, Hlavná 54,
Moldava nad Bodvou
Sídlo organizácie:
Hlavná 54, 045 01 Moldava nad Bodvou
IČO:
42102341
Štatutárny zástupca:
PaedDr. István Stefán, riaditeľ školy
Telefón:
055/460 21 39, 0915 801 802
e-mail:
spopsmoldava@mail.t-com.sk
Web:
http://www.sosmoldava.edupage.org
Druh verejného obstarávateľa: podľa § 7 ods. 1 písm. d)
Hlavný predmet činnosti:
vzdelávanie

2.

Názov zákazky:
Kolesový traktor

3.

Predmet zákazky:
Predmetom zákazky je uzavretie kúpnej zmluvy na dodanie jedného kolesového traktora pre žiakov
študijných odborov agromechatronik a technika a prevádzka dopravy na skvalitnenie vzdelávacieho
procesu. Podrobná technická špecifikácia s požadovanými hodnotami tvorí prílohu tejto Výzvy.

4.

Spoločný slovník obstarávania (CPV):
16700000 – 2 Traktory/ťahače

5.

Predpokladaná hodnota zákazky:
49 166,66 bez DPH (59 000,- s DPH)

6.

Miesto dodania:
Stredná odborná škola – Szakközépiskola, Hlavná 54, 045 01 Moldava nad Bodvou

7.

Podmienky financovania:
Platba bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku na základe daňového dokladu
vystaveného dodávateľom (faktúrou), ktorej splatnosť bude do 30 dní odo dňa doručenia. Verejný
obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu.

8.

Lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob doručenia:
Lehota na predloženie ponúk uplynie 03.09.2019. Cenovú ponuku je potrebné doručiť v listinnej
forme pred uplynutím lehoty poštou alebo osobne v uzavretej obálke na adresu: Stredná odborná
škola – Szakközépiskola, Hlavná 54, 045 01 Moldava nad Bodvou.
Na obálke je potrebné uviesť poznámku „Neotvárať - „Kolesový traktor”.
Cenové ponuky doručené po uplynutí lehoty budú vrátené odosielateľovi neotvorené.

9.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s požadovaným predmetom zákazky. Ak uchádzač nie je
platcom DPH uvedie túto skutočnosť ako súčasť požadovanej informácie o navrhovanej cene vo

svojej ponuke. Pri uchádzačoch, ktorí nie sú platcami DPH bude hodnotená celková cena zákazky
bez DPH a pri uchádzačoch, ktorí sú platcami DPH bude hodnotená cena zákazky vrátane DPH.
Verejný obstarávateľ nie je platca DPH.
Pravidlo uplatnenia kritéria vyhodnotenia ponúk: Najlepší pomer ceny a kvality
Uchádzači budú oboznámení s výsledkom vyhodnotenia cenových ponúk do 5 dní od uplynutia
lehoty na predkladanie cenových ponúk.
10. Uzatvorenie zmluvy
Zmluva na dodanie tovaru podľa zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších
predpisov.
11. Doplňujúce informácie:
Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:
- nebude predložená ani jedna ponuka,
- ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám v tejto výzve,
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo verejné obstarávanie vyhlásené.
Technickú špecifikáciu kolesového traktora (príloha) je možné použiť aj ako formulár na predloženie
cenovej ponuky vyplnením posledného stĺpca a uvedením ceny bez DPH a s DPH v posledných
dvoch riadkoch tabuľky, opatrený menom a podpisom štatutárneho zástupcu a pečiatkou organizácie.
V Moldave nad Bodvou, dňa 23.08.2019

PaedDr. István Stefán
štatutárny zástupca

Príloha k Výzve na predloženie cenovej ponuky
Technická špecifikácia predmetu zákazky

Kolesový traktor s menovitým výkonom do 90 HP
Hodnoty požadovaných
paramentrov

Požadovaný parameter

Motor

Prevodovka

Rozmery

Hydraulika

Záves

Predná náprava

Kabína

Kolesá a
pneumatiky
Cena bez DPH

Menovitý výkon podľa normy 97/68 ES
Počet valcov
Zdvihový objem valcov
Turbodúchadlo, medzichladič
Max. krútiaci moment pri otáčkach
1 800 ot./min.
Objem palivovej nádrže
Plnenie emisných noriem
Plne synchrónna prevodovka
Počet prevodových stupňov - vpred
Počet prevodových stupňov - vzad
Mokrá disková spojka
Max. prepravná rýchlosť
Uzávierka diferenciálu
Rázvor náprav
Výška
Pohotovostná hmotnosť
Celková hmotnosť
Počet hydraulických okruhov v zadu
Ovládanie hydraulických okruhov
Zadný vývodový hriadeľ
Hydrauické ramená s guľovým
ukončením
Tretí bod zakončený hákom
Horný záves pre pripojenie prívesu
Vzduchový systém pre brzdenie prívesu
Pohon predných kolies 4 x 4
Riadenie predných kolies
Kúrenie a klimatizácia
Odpružené sedadlo vodiča
Osvetlenie podľa vyhlášky
Pracovné svetlomety
Maják
Spätné zrkadlá
Rozmery predných pneumatík
Rozmery zadných pneumatík

Uviesť áno/nie, v prípade
číselnej hodnoty uviesť
jej skutočnosť

max. 90 HP
max. 4
min. 4 500 cm3
áno
min. 370 Nm
min 170 l
min. stupeň Tier IIIB
áno
16
16
áno
min. 40 km/hod.
áno
max. 2300 mm
max. 2600 mm
min. 3800 kg
max. 7600 kg
min. 2 páry
mechanické
540 / 540E/1000 ot./min.
kat. II.
kat. II.
áno
jedno a dvojkruhové
mechanické
hydrostatické
áno
áno
áno
min. 8 ks
áno
2 ks
min. 340/85 R24
min. 420/85 R34

Cena s DPH

_______________________________________
štatutárny zástupca – meno, priezvisko a podpis
pečiatka organizácie

