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Obec Nededza, Hlavná 1/1, 013 02 Nededza 

                                                                                                                      

Vybraní adresáti  

 

 V Nededzi, dňa 17.3.2020 

Vec: Výzva na predkladanie ponúk                                                                                                                               

 

I. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov a sídlo: Obec Nededza, Hlavná 1/1, 013 02 Nededza,                                                                        

zastúpený:  PhDr. Petrom Vajdom, starostom obce                                                                         

IČO: 00321516                                                                                                                                                         

DIČ:  2020677582                                                                                                                                                              

Kontaktná osoba: Ing. Magdaléna Scheberová, poverená procesom verejného obstarávania                                

e-mail:  mscheberova@centrum.sk                                                                                                                                                  

telefón: 00421 904 214 255 

 

II. Názov zákazky: 

“Priekopový ramenový mulčovač“                                                                                                    

(dodávka tovaru) 

 

III. Opis predmetu zákazky: 

CPV: kód predmetu zákazky zo spoločného slovníka obstarávania (CPV) 

34390000-7 Príslušenstvo ťahačov/traktorov 

Opis predmetu zákazky: 

Verejný obstarávateľ má záujem uzavrieť Kúpnu zmluvu na dodávku priekopového 

ramenového mulčovač ako prídavné zariadenie ku kolesovému poľnohospodárskemu 

traktoru NEW HOLLAND, s touto špecifikáciou:                                                                                     

obchodný názov T 5040,                                                                                                                                                    

typ JH/JHBC4B/- o zdvihovom objeme 4485 cm3, výkon motora 63 kW, otáčky 2300 min-1, 

prevodovka MT/20,                                                                                                                                     

prevádzková hmotnosť 4 290 kg,                                                                                                                               
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najväčšia prípustná celková hmotnosť 6 500 kg,                                                                                                                      

najväčšia prípustná hmotnosť pripadajúca na 1 nápravu 3300/4600 kg,                                                   

druh kolies diskové,                                                                                                                                                  

rázvor  2350 mm                                                                                                                                          

spájacie zariadenie – trojbodový záves TBZ, značka SAUERMANN, typ M5226, schvaľovacia 

značka e*11*0647                                                                                                                                                              

najväčšia prípustná hmotnosť  v bode spojenia – horný záves 2000 kg  

Technické požiadavky na Priekopový ramenový mulčovač: 

A. Technické parametre: 

Dosah ramena: od 550 cm  do 599 cm                                                                                               

Pracovná šírka mulčovacej hlavice: od 90 do 100 cm                                                                                           

Minimálny požadovaný výkon na vývodovom hriadeli traktora: 44 kW/60HP                                            

Celková hmotnosť mulčovacieho ramena  maximálne 2000 kg  

B.  Hydraulický systém: 

Celková náplň hydraulického oleja:  od 150 l do 180 l                                                                              

Maximálny výkon hydromotora:  od 25 kW do 35 kW                                                                                       

Uhol mulčovacej hlavice: minimálne 240°  

C. Požadovaná minimálna štandardná výbava: 

Nezávislý hydraulickýokruh s výkonými odolnými dielmi z liatiny (ozubené kolesá, motor, 

čerpadlá                                                                                                                                                              

Otáčky PTO 500 – 550 ot.min-1                                                                                                                   

Liatinové ozubené kolesá v prevodovke kategórie 3                                                                                                                                

Vysoko odolné hydraulické hadicez tepelne ošetrenej brúsenej ocele s kovovou ochranou 

a odolným plastovým vinutím Hydraulické ventily ovládané pomocou bowdenov 

a mechanických pák                                                                                                                           

Predpríprava na montáž chladiča Pevná konštrukcia s 3-bodovým závesom kat. II                              

Čapy vyrobené z kalenej a tepelne zušľachtenej ocele Vode odolné ložiská (púzdra) vybavené 

maznicami                                                                                                                                              

Bezpečnostný systém s hydropneumatickým tlmením pri náraze                                                 

Bezpečnostný systém zabraňujúci nechcenej reverznej rotácii rotoru                                                   

Bezpečnostný poistný ventil pre prípad zablokovania rotora vrátane možnosti reverzného 

otočenia rotora pri upchatí                                                                                                                                                              

Kĺbový hriadeľ 

D. Požadovaná minimálna  voliteľná výbava (dodaná so strojom a započítaná do ceny 

stroja:  
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Mulčovacia hlavica vybavená kladivkami o šírke od 90 do 100 cm, pri hmotnosti cca 180 kg 

Chladič oleja                                                                                                                                           

Proporcionálny elektrický ovládací Jostick                                                                                                              

Piest s dusíkovým akumulátorom pre plávajúcu polohu vo vertikálnej rovine                            

Stabilizátory trojbodového závesu                                                                                                                               

Systém sledovania nerovnosti terénu bez zásahu obsluhy                                                                                                  

Sada osvetlenia                                                                                                                                                                           

Záručná doba: min. 12 mesiacov 

Verejný obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača v cene dodávky spustenie stroja do 

prevádzky, zaškolenie obsluhy a dovoz na dvor kupujúceho – Hlavná 1/1, 013 02 Nedezda 

Možnosť plnenia zákazky subdodávateľmi: nie                                                                                  

Možnosť rozdelenia predmetu zákazky na časti: nie 

IV. Predpokladaná hodnota zákazky: 

26 500.- € bez DPH 

V. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania: 

Predpokladaná dĺžka trvania zmluvy: cca do 60 dní od podpisu Kúpnej zmluvy 

VI. Financovanie predmetu zákazky 

zdroje financovania:                                                                                                                                              

- rozpočtových zdrojov obce 

podmienky financovania:                                                                                                                            

lehota splatnosti faktúry – max. 30 dní, verejný obstarávateľ neposkytuje zálohy na dodávku 

predmetu zákazky 

VII. Podmienky účasti 

Verejný obstarávateľ vás vybral ako jedného zo záujemcov (z celkového počtu traja 

vybratí/oslovení záujemci), ktorí spĺňajú § 32 ods. (1), písm. e), f)  na predloženie ponuky na 

predmet zákazky,  na základe údajov uverejnených v Obchodnom registri SR/Živnostenskom 

registri, v ktorom máte v predmete podnikania uvedené činnosti totožné s predmetom tejto 

zákazky, t. j. uskutočňovanie stavieb a ich zmien.                                                                                                                     

Verejný obstarávateľ nepožaduje predloženie dokladu v súlade s § 32 ods. (1), písm. e) a f)                                               

Verejný obstarávateľ požaduje splnenie podmienok účasti podľa § 40 ods. (6) písm. f) – 

predložte čestným vyhlásením, že neexistuje konflikt záujmov v súlade s § 23 zákona č. 

345/2018 Z. z. zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov;  
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Podmienkou účasti je:  

1/ Predložiť v lehote na predkladanie ponúk Čestné vyhlásenie o neexistencii konfliktu 

záujmov                                                                                                                                                     

2/ Predložiť v lehote na predkladanie ponúk, ponuku podľa bodu VIII. Obsah ponuky 

VIII. Obsah ponuky 

1. Vyplnený súhrnný formulár – Príloha č. 1 

2.  Ponuka vypracovaná na základe opisu predmetu zákazky – Príloha č. 2 k tejto Výzve – 

Uchádzačom doplnená technická špecifikácia parametrov ponúknutého priekopového 

ramenového mulčovača – Príloha č. 2 

3. Čestné vyhlásenie, podľa § 40 – o neexistencii konfliktu záujmov podľa § 23 

IX. Predkladanie ponúk 

Ponuku je potrebné doručiť elektronicky – e-mailom na adresu  

mscheberova@centrum.sk 

tak aby boli doučené v lehote podľa bodu IX. 2. 

2. Lehota na predkladanie ponúk                                                                                                                              

Deň, mesiac, rok a hodina:  27.3. 2020 (piatok),  do 10:00 hod 

3. Lehota viazanosti ponúk                                                                                                                           

26. 3. 2021 

4. Kritérium na vyhodnocovanie ponúk                                                                                                   

Najnižšia cena s DPH, uvedená v Prílohy č. 1., za predpokladu splnenia technickej špecifikácie 

predmetu zákazky a predloženia čestného vyhlásenia podľa bodu VIII.4. 

5.  Otváranie a vyhodnocovanie ponúk                                                                                                       

Otváranie a vyhodnocovanie ponúk sa uskutoční dňa 27. 3. 2020  o 11:00 hod na adrese:    

Ing. Magdalena Scheberová, Pod Vajánkom 1, Nededza 

Ponuky sa budú vyhodnocovať podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk, za predpokladu 

splnenia technickej špecifikácie predmetu zákazky.                                                                                  

Ponuka s najnižšou cenou sa umiestni na prvom mieste v poradí, ponuka s najvyššou cenou 

sa umiestni na poslednom mieste v poradí. Ponuka na prvom mieste bude vyhodnotená ako 

úspešná. 

6.  Ďalšie informácie                                                                                                                               

Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi bude sa 
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uskutočňovať elektronicky.                                                                                                                      

Príjemca elektronickej pošty je povinný potvrdiť  prijatie pošty elektronicky. 

 

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

                                                                           PhDr. Peter Vajda, starosta obce Nededza 

 

Príloha č. 1 k Výzve – k vyplneniu a predloženiu do ponuky 

Príloha č. 2 k Výzve – technická špecifikácia predmetu zákazky 

Príloha č. 3 Čestné vyhlásenie uchádzača 


