Výzva na predloženie cenovej ponuky
Názov zákazky: Mulčovač
Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov Obec Liptovská Porúbka
IČO 17061229

Zadávateľ nie je platca DPH
Adresa Liptovská Porúbka 170, 03301 Liptovská Porúbka, SK
Kontaktná osoba Jana Benková, +421919043058, obec.lporubka@gmail.com

Informácie o zákazke
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a

doplnení niektorých zákonov.

Typ aukcie: Bez elektronickej aukcie

Zákazka bude ukončená a vyhodnotená po uplynutí lehoty na prekladanie ponúk bez následnej
elektronickej aukcie.
Predpokladaná hodnota: 8550,00 € bez DPH
Predpokl. obdobie Dodanie do 4-6 týždňov od vystavenia objednávky
realizácie:
Lehota na predkladanie do 20.4.2018 do 11:00
ponúk:

Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:
Spôsob predkladania ponúk: https://www.tendernet.sk/zakazka?dUxt8hXgG9fXX6mwx99Luxo

Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.
Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.

Anonymná zákazka:

Počas plynutia lehoty na predkladanie ponúk obstarávateľ nevidí informácie o predložených
ponukách

Opis
Oblasť Stroje, zariadenia, nástroje, náradie
Podoblasť Poľnohospodárske stroje a príslušenstvo

Predmetom zákazky je výber dodávateľa na dodanie mulčovača pre obec Liptovská Porúbka, v
rámci projektu "Obstaranie kompostérov a zariadení na zhodnocovanie BRKO v obci Liptovská
Porúbka". Detailná špecifikácia je dostupná v opise zákazky nižšie - táto špecifikácia je pre
uchádzačov záväzná.
Technická špecifikácia mulčovača (minimálne hodnotiace parametre):
- Motor: Kawasaki FS730V, výkon26,00HP , počet valcov2, tlakové mazanie, profi prevedenie, palivo
benzín, filter oleja, elektrický štartér
- Prevodovka: hydropojazd PROFI prevedenie HYDROGEAR, úplná mechanická ručná uzávierka
diferenciálu, výstupná hriadeľ z prevodovky 25 mm, plynule meniteľný prevod, ovládanie nožným
pedálom, zabudovaný tempomat, pneu šípové zadné 20x10,00-8, náboj kola na skrutkovanie
pomocou 4 matíc, rýchlosť pojazdu dopredu 0-9,5 km/hod, rýchlosť pojazdu dozadu 0-3,5 km/hod,
kotúčová brzda umiestnená v prevodovke, 4x4 predná ťahaná náprava pomocou hydraulického oleja
prevodovka KANZAKI
- Žacia lišta - mulčovač: záber 92 cm, plechový zvarenec2 mm, pevný nôž hrúbka 7 mm s dvomi
otočnými vymeniteľnými nožnými ostriami, výška kosenia 50, 60, 75, 90-130 mm, nastavenie výšky
kosenia 5-násobné, žacie nože chránené proti poškodeniu strižnou skrutkou, spustenie kosy
pomocou spínača cez elektromagnetickú spojku zo zabudovanou brzdou, výkyvné bočné kryty
- Predná náprava a riadenie: kolesá uložené na ložiskách, spojovacie tyče s gulovými čapmi,
trubková výkyvná náprava na dutom čape, pneu šípové predné 16x6,50-8, uhol natočenia do 26
stupňov, riadenie pomocou ozubeného segmentu a pastorka so šikmým ozubeným- dlhšia
životnosť, 4x4 predná ťahaná náprava KANZAKI )
- Zberný koš: bez zberu, mulčovanie
- Rám a podvozok: rovná platforma podlahy vodiča - jednoduché nastupovanie – bez stredového
tunela, trubkový rám, predný a zadný nárazník, bezpečnostný rám odnímateľný
- Tunel na vyhadzovanie: bez tunela, zadné a bočné vyhadzovanie pomocou na pružine uchytený
výklopný bočný kryt
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výklopný bočný kryt
Opis
- Bezpečnosť a ovládanie: bezpečnostné
vypínače – kontrola zapnutia žacej lišty, kontrola sedenia
obsluhy na stroji, ovládanie stroja – spustenie žacej lišty pomocou spínača, pohyb dopredu a
dozadu pomocou ručnej páky s tempomatom zároveň zabudovaná brzda, zdvih žacej lišty
pomocou nastaviteľnej páky s pravítkom, pri zdvihu kosy do základnej polohy automatické vypnutie
žacej lišty, predný a zadný bezpečnostný nárazník, protisklzová podlaha, bezpečnostné svetlo,
nastaviteľná odpružená sedačka s bezpečnostným pásom, motohodiny, nožná uzávierka
diferenciálu
Označenie mulčovača, z ktorého sa vychádzalo pri technickej špecifikácií: Mulčovač s motorom
GOLIATH CG92-26 4x4 do 25-30° ( 45%).
Verejný obstarávateľ pri zadaní zákazky postupuje vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky v
zmysle §117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli
primerané jeho kvalite a cene.
Opis zákazky

Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.
Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.
Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup,
značku, obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s
ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami. Uchádzač, ktorý
predkladá ponuku je povinný pred podpisom zmluvy preukázať ekvivalentnosť ním ponúkaného
tovaru na základe relevantných dokladov. O splnení podmienky ekvivalentnosti rozhoduje verejný
obstarávateľ.
Predpokladaná hodnota zákazky je určená v zmysle §6 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a
o zmene a doplnení niektorých zákonov ako cena bez dane z pridanej hodnoty vo výške 8,550.00
EUR.
Uchádzač je povinný v rámci prekladania cenovej ponuky v systéme TENDERnet priložiť ako prílohu
aj detailnú špecifikáciu mulčovača.
Úspešný uchádzač je pred podpisom zmluvy povinný predložiť kópiu dokladov o oprávnení
realizovať predmet zákazky (výpis z obchodného, živnostenského alebo iného relevantného
registra).
Predmet zákazky bude financovaný čiastočne z iných zdrojov (environmentálny fond). Predmet
zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku na základe vyhotovenej
faktúry. Splatnosť faktúry do 60 dní od dodania tovaru a následného obdržania faktúry k
predmetnému tovaru. Verejný obstarávateľ na predmet zákazky neposkytuje preddavky.
Uchádzači môžu žiadať o vysvetlenie zadania vrátane všetkých príloh, respektíve rozporovať tieto
dokumenty až do 24 hodín pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. V prípade že Verejný
obstarávateľ na základe podnetu uchádzača zmení zadanie zákazky , tak zároveň primerane predĺži
lehotu na predkladanie ponúk.
Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že sa v rámci tejto zákazky nedopustil konania, ktoré by
mohlo byť vyhodnotené ako konflikt záujmov podľa §23 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní.
Pokiaľ by verejný obstarávateľ zistil, že ku takémuto konaniu došlo, bude ponuka takéhoto
uchádzača vylúčená z hodnotiaceho procesu.
Kritérium vyhodnotenia ponúk: Jediným kritériom je celková cena (EUR s DPH) - 100%. V prípade
uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude posudzovaná cena celkom.
Platnosť ponuky - ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovené do 30.6.2018.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku, ako aj právo verejné
obstarávanie kedykoľvek zrušiť.

Položky zákazky
P.Č.
1

Názov položky / Špecifikácia
Mulčovač

Množstvo
1,000 kus

Technická špecifikácia mulčovača, minimálne hodnotiace parametre sú bližšie špecifikované v opise zákazky.
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