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VÝZVA  

na predloženie ponuky zákazky s nízkou hodnotou na dodanie tovaru zadávanej osobou podľa § 8 ods. 1 
písm. b) postupom podľa §117 zákona  č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s názvom 
 

„Nákup techniky a nástrojov“  
CBC01018 

 
1.  Identifikácia obstarávajúceho:   

Názov:   Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o. 

Skratka názvu:  RC SFPA 

Sídlo:   Staromestská 6/D, 811 03 Bratislava 

IČO:    36077534 

DIČ:                                2021792025 

Nie sme platcami DPH. 

Štatutárny zástupca: Doc. PhDr. Alexander Duleba, CSc., riaditeľ 

Kontaktná osoba:  Ing. Vladimír Benč, projektový manažér 

   Zuzana Konkoľová, kontaktná osoba pre VO 

Kontaktná adresa:  RC SFPA, n.o., kancelária Prešov, Hlavná 11, 080 01 Prešov 

Tel./fax:   +421 51 772 10 18 

Telefón:   +421 911 999 938 ; alebo (+421 907 939 905) 

e-mail:   rcsfpa@gmail.com  

2.  Predmet zákazky:   Dodanie tovaru 
 

3.  Názov predmetu zákazky: Nákup techniky a nástrojov    

4.  Miesto dodania zákazky:  Vyšné Nemecké 

5.  Predpokladaná hodnota zákazky: 28 044,27 € bez DPH 

6.  Maximálna výška zdrojov, ktorú má obstarávajúci k dispozícii:  30 802,00 € s DPH  

7.  Komplexnosť zákazky: Obstarávajúci požaduje predložiť ponuku na celý predmet zákazky. Možnosť 

predloženia variantných riešení sa nepripúšťa.  

8.  Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:  

Predmet zákazky  Predmet Počet Špecifikácia 

 
 
 
 

1. Kolesový malotraktor 1 ks 

Základná charakteristika:  
1 ks kolesový malotraktor bez kabíny s výkonom min 
20 kW a max 40 kW s nadstavcami: mulčovač a 
kosačka (dvojbubnová, záber min. 1,35 m), vrátane 5 r. 
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Nákup techniky 
a nástrojov na 

realizáciu údržby 
priestranstiev na 

hraničných 
priechodoch a pozdĺž 

hranice 

servisu. Malotraktor bude slúžiť jednak na pravidelný 
zvoz smetia z okolia HP Vyšné Nemecké – Užhorod, 
jednak na mulčovanie porastov a kosenie trávy v okolí 
HP a tiež na zelenej hranici (zapožičiavanie hraničnej 
polícii a colnej správe MF SR)  
Ďalšie charakteristiky:  
Motor:  
- diesel, min. 4 valec, min. EURO III, batéria aspoň 12 V 
– 70 AH – 400 A  
- minimálny výkon 20 kW, maximálny výkon 40 kW  
Prevodovka:  
- plne synchronizovaná prevodová skriňa, min. 12 
rýchlostí vpred a 12 rýchlostí vzad  
Vývodový hriadeľ:  
- zadný vývodový hriadeľ min. 540 ot./min.  
Hydraulika:  
- elektrohydraulicky ovládaná uzávierka oboch 
diferenciálov, hydrostatické riadenie samostatným 
čerpadlom min. 15 l/min., 2 vonkajšie okruhy 
hydrauliky s rýchlospojkami, min. 4 rýchlospojky vzadu, 
hydraulické čerpadlo s výkonom min. 30 l/min.  
Ďalšie vybavenie:  
- kotúčové brzdy v olejovej vani, mechanicky 
odpružené sedadlo, zadný trojbodový záves so 
zdvihom min. 1200 kg, kategória I, maják, zadný záves  
Kosačka – nadstavec:  
Kosačka dvojbubnová záber min. 1,30 m  
Pracovná poloha /m/: min. rozmer: DxŠxV = 1,5 x 2,5 x 
1,2  
Váha max 250 kg  
Potrebný výkon traktora /kW/: od 18  
Počet nožov: min. 4 ks  
Otáčky kardanu min. 540 ot/min.  
Mulčovač – nadstavec:  
Musí umožniť ľahko a rýchlo udržiavať priľahlé strany 
priekop a strúh.  
Možnosť bočných nakláňaní +90° (kolmo k terénu) a 
min. -50° (pod úroveň terénu)  
Môže byť typ s prevodovkou vnútri skrine alebo s 
prevodovkou vonku skrine  
Pozícia mulčovača je za traktorom na pravej bočnej 
strane. 

2. Motorový krovinorez 1 ks 

1 ks motorový krovinorez so žacím nástrojom, výkon 
min. 1,0 kW/k, hmotnosť max 5,5 kg. Bude používaný 
na kosenie porastov a trávy v okolí HP a tiež na zelenej 
hranici (zapožičiavanie hraničnej polícii a colnej správe 
MF SR) 

3. Motorová píla 1 ks 

1 ks motorová píla, reťazová, benzínová. Výkon min. 
1700 W, zdvihový objem min. 35,2 cm3, dĺžka reznej 
časti lišty min. 33 cm, hmotnosť max. 5 kg. Bude 
používaná na odstraňovanie náletov drevín, či výrub 
drevín z pásma zelenej hranice a v okolí HP 



Výskumné centrum       
Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o. 
Staromestská 6/D, 811 03 Bratislava 
tel.: +421 2 5443 3151 
e-mail: sfpa@sfpa.sk, www.sfpa.sk  

RC SFPA Presov, Hlavná 11, 080 01 Prešov, phone/fax: +421 51 772 1018, email: benc@sfpa.sk  3 

4. Smetné koše 25 ks 

25 ks smetné koše – vonkajšie, so strieškou a  
s vnútornou vymeniteľnou nádobou. Konštrukcia 
kovová vykladaná drevenými latkami/fošňami. 
Preferovaný tmavší odtieň dreva (napr. čerešňa, 
gaštan). Konštrukcia, vymeniteľná nádoba aj drevo 
odolné proti nepriaznivým vplyvom počasia. Min. 
objem 50 litrov. Vrátane osadenia. Koše budú osadené 
na prístupovej ceste a v okolí HP Vyšné Nemecké – 
Užhorod. 

5. Parkové lavičky 4 ks 

4 ks parkové lavičky, dĺžka min. 170 cm, hĺbka min. 58 
cm, výška min. 70 cm, s operadlom; konštrukcia 
kovová, drevené smrekové fošne v sedacej 
a operadlovej časti. Preferovaný tmavší odtieň dreva 
(napr. čerešňa, gaštan). Konštrukcia aj drevo odolné 
proti nepriaznivým vplyvom počasia. Lavičky budú 
osadené na prístupovej ceste a v okolí HP Vyšné 
Nemecké – Užhorod. 

 
Slovník spoločného obstarávania (CPV):                          

16700000-2 Traktory/ťahače; 16310000-1 Kosačky; 42650000-7 Pneumatické alebo motorové ručné nástroje; 
44511500-0 Ručné píly; 39224340-3 Koše; 39113600-3 Lavičky;  
 
Zákazka musí byť realizovaná v súlade s projektom „Zdieľanie know-how pre lepší manažment 
Schengenskej hranice medzi Slovenskom/Ukrajinou a Nórskom/Ruskom“, kód CBC01018, ktorý je 
spolufinancovaný v rámci Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR. 

 
9.  Lehota dodania tovaru:   do 31.03.2017 

 
10.  Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z NFM, štátneho rozpočtu SR a z 

 vlastných finančných prostriedkov RC SFPA. Úhrada sa uskutoční na základe predloženej faktúry 
 prevodom finančných prostriedkov z účtu obstarávajúceho na účet dodávateľa. Splatnosť faktúry 
 je 30 dní odo dňa prevzatia a vzájomného odsúhlasenia dodaného tovaru.  
 

11.  Podklady pre vypracovanie/predloženie ponuky: 
a) Podkladom pre vypracovanie a predloženie ponuky je táto výzva na predkladanie ponúk, jej Príloha 

č. 1 – Návrh na plnenie kritéria, Príloha č. 2 – Čestné vyhlásenie, Príloha č. 3 – Zmluva o dodávke 
tovarov , Príloha č. 4 – Referencia uchádzača (odporúčaný vzor). Všetky prílohy sú dostupné aj 
v editovateľných formátoch na webovej stránke obstarávajúceho http://www.sfpa.sk/verejne-
obstaravanie/ v časti Výzvy na predkladanie ponúk pod názvom „Nákup techniky a nástrojov“ 
CBC01018. 

b) Ak sa kdekoľvek v opise predmetu zákazky vyskytuje značka výrobku alebo materiálu, uchádzač 
môže tento nahradiť ekvivalentom s rovnakými alebo lepšími výkonnostnými a funkčnými 
požiadavkami; ekvivalentným výrobkom alebo materiálom ku každému ponúkanému výrobku či 
materiálu, ktorý je predmetom zákazky, je taký výrobok, či materiál, ktorý má všetky technické 
špecifikácie minimálne rovnaké alebo lepšie ako má citovaný výrobok či materiál. 

c) Prílohy č. 3 a 4 predkladá iba úspešný uchádzač. Všetky prílohy  tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto 
výzvy na predloženie ponúk. Iné súťažné podklady sa k zákazke neposkytujú. 
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12.  Zmluva, trvanie zmluvy alebo lehota pre ukončenie dodávky:  Zmluva o dodávke tovarov podľa § 269 
 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Termín dodania tovaru do 
 31.3.2017. Zmluvné podmienky sú uvedené v Prílohe č. 3 – Zmluva o dodávke tovarov. 

Obstarávajúci upozorňuje na niektoré dôležité zmluvné podmienky: 

1.1 Požaduje sa aby dodávateľ predložil na ponúkané tovary, ktoré sú predmetom zákazky, 
najneskôr v deň ich dodania, vyhlásenie o zhode alebo certifikát zhody, a pod. 

1.2 K tovarom musí byť súčasne dodaná sprievodná technická dokumentácia výrobcu vrátane 
návodov na obsluhu, v origináli a v preklade do slovenského alebo českého jazyka. 

1.3 Ponúknutá cena dodávateľa je konečná a zahŕňa dopravu na miesto plnenia, inštaláciu, montáž 
a uvedenie do prevádzky s odskúšaním všetkých funkčných prvkov vrátane školenia na obsluhu 
zariadenia a jeho spustenia do prevádzky. Cena zahŕňa aj zákaznícku podporu cez telefón 
minimálne po dobu záručnej doby. 

1.4 Počas záručnej doby sa dodávateľ zaväzuje poskytovať objednávateľovi výrobcom a 
objednávateľom určený záručný servis na ponúknuté tovary, ktoré sú predmetom zákazky. 
Počas záruky sa požaduje zabezpečenie opravy do troch (3) pracovných dní odo dňa nahlásenia 
poruchy v mieste plnenia. 

1.5 Všetky dodané tovary musia byť nové, nepoužité, bez vád, v originálnych obaloch (ak 
relevantné). 

 
 

13.  Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní:  

             Podmienka účasti Spôsob preukázania 

1. Uchádzač musí byť oprávnený dodávať predmet 
zákazky 

Uchádzač predkladá do ponuky čestné 
vyhlásenie – Príloha č. 2  
 
Úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy 
predloží:  

 doklad o oprávnení dodávať  predmet 
zákazky výpisom z obchodného 
registra, živnostenského registra 
prípadne iného obdobného registra 
(doklad musí odrážať skutkový stav 
v čase, v ktorom uchádzač doklad 
predkladá)  

2. Uchádzač preukázateľne a uspokojivo zrealizoval 
najmenej dve obdobné zákazky 

Uchádzač predkladá do ponuky čestné 
vyhlásenie – Príloha č. 2  

Úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy  
predloží: 
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 účtovné doklady preukazujúce 
zrealizovanie najmenej dvoch 
obdobných zákaziek 

  pozitívne referencie od odberateľov 
úspešného uchádzača; ak referencie 
úspešného uchádzača sú verejne 
prístupné, uvedie ich URL adresu. 

3. Uchádzač nie je vedený v tzv. blackliste 
elektronického trhoviska ani v zozname 
spoločností so zákazom účasti vo verejnom 
obstarávaní. 

 

Uchádzač predkladá čestné vyhlásenie – 
Príloha č. 2 

 
14.  Obsah ponuky: 

a) ponuka musí obsahovať cenový návrh ponuky datovaný a podpísaný osobou oprávnenou konať 
v mene uchádzača (vyplnenie a predloženie Prílohy č. 1 – Návrh na plnenie kritéria),  

b) Prílohu č. 2 – Čestné vyhlásenie uchádzača podpísané osobou oprávnenou konať v mene 
uchádzača 
 

15.  Lehota a miesto na predkladanie ponúk: 

 Lehota na predkladanie ponúk: do 29.12.2016 (štvrtok) do 11:00 hod. Ponuka doručená v listinnej 

 podobe po tejto lehote sa vráti uchádzačovi neotvorená. Ponuka doručená v elektronickej podobe po 

 tejto lehote nebude zaradená do vyhodnotenia. 

a) Doručenie ponuky:   

 v elektronickej podobe (e-mailom) na e-mailovú adresu:  rcsfpa@gmail.com  
Uchádzač predloží  ponuku s obsahom podľa bodu 14. ako prílohu e-mailovej 
správy; do predmetu emailu uviesť:   
„SÚŤAŽ – NEOTVÁRAŤ – NÁKUP TECHNIKY – CBC 01018“  

 v listinnej podobe doručenej osobne alebo prostredníctvom poštovej prepravy, 
resp. iným prepravcom na adresu:  RC SFPA, n.o., Hlavná 11, 080 01 Prešov. 
V prípade osobného doručenia odporúčame uchádzačom dohodnúť  odovzdanie  
ponuky na telefónnom čísle: +421 911 386 948, alebo +421 907 939 905. 
V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky/iným 
prepravcom, rozhodujúci je termín doručenia zásielky obstarávajúcemu. Uchádzač 
vloží spracovanú ponuku do samostatnej nepriehľadnej obálky. Obálka musí byť 
uzatvorená a označená v zmysle bodu 15. b) 

 
b) Označenie ponuky:   na obal/obálku s ponukou žiadame uviesť identifikačné údaje 

uchádzača, adresu obstarávajúceho uvedenú v bode 15 a) a 
označenie: „SÚŤAŽ - NEOTVÁRAŤ – NÁKUP TECHNIKY – CBC01018“  

 
c) Jazyk ponuky:  v štátnom jazyku SR 

mailto:rcsfpa@gmail.com
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d) Mena ponuky:  euro 

e) Cena ponuky:  Uchádzač  uvedie cenu v EUR bez DPH, sadzbu a hodnotu DPH,  
    celkovú cenu s DPH. Uchádzač, ktorý nie je platca DPH,   
    v ponuke na to upozorní. Cena musí obsahovať všetky   
    oprávnené náklady spojené s dodaním predmetu zákazky. 
 

16.  Kritérium na hodnotenie ponúk: 

 Najnižšia cena s DPH za predmet zákazky. 

17.  Lehota viazanosti ponúk: Uchádzač je svojou cenovou ponukou viazaný od uplynutia lehoty 
 predloženia ponuky až do uplynutia lehoty viazanosti ponúk. Obstarávajúci stanovil lehotu 
 viazanosti ponúk do 31.03.2017. 
 

18.  Výsledok verejného obstarávania:  Obstarávajúci uzatvorí s úspešným uchádzačom po predložení 
 dokladov na preukázanie splnenia podmienok účasti  kúpnu zmluvu v lehote viazanosti ponúk. 
 

19.  Doplňujúce informácie: 
 

a) otváranie a vyhodnotenie ponúk je neverejné a uskutoční sa 29.12.2016 (štvrtok) o 13:00 hod. 
 

b) uchádzač vypracovaním a predložením ponuky na vyššie uvedený predmet zákazky akceptuje 
bezvýhradne všetky podmienky a požiadavky obstarávajúceho, ktoré stanovil v tejto výzve na 
predkladanie ponúk a v návrhu zmluvy 
 

c) všetky náklady uchádzača súvisiace s prípravou, vypracovaním a predložením ponuky na vyššie 
uvedený predmet zákazky znáša uchádzač bez finančného nároku voči obstarávajúcemu bez 
ohľadu na výsledok postupu zadávania zákazky 
 

d) obstarávajúci si vyhradzuje právo neprijať ponuku a  zrušiť použitý postup zadávania zákazky ak: 

 sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých sa zadávanie zákazky vyhlásilo a nebolo ich 
možné predvídať,  alebo 

 ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá určeným požiadavkám  

 nedostal ani jednu ponuku, alebo bola predložená len jedna ponuka, 

 ponuka nebude vyhovovať finančným možnostiam verejného obstarávateľa, teda ak bude 
vyššia ako maximálna výška zdrojov s DPH  

 bude neregulárna, či inak neprijateľná 
 

e) obstarávajúci vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak na základe 
dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom 
verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž 
 

f) obstarávajúci oznámi každému uchádzačovi, ktorý predložil ponuku výsledok vyhodnotenia zákazky 
s nízkou hodnotou vrátane dosiahnutého celkového poradia a to v lehote do 5 pracovných dní od 
vyhodnotenia  
 

g) obstarávajúci si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu s uchádzačom umiestneným v poradí za 
úspešným uchádzačom, ak úspešný uchádzač nepredloží doklady preukazujúce splnenie 
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podmienok účasti, alebo odmietne zmluvu uzatvoriť resp. od nej odstúpi a ponuka uchádzača 
umiestneného v poradí za úspešným uchádzačom nepresiahne predpokladanú hodnotu zákazky, 
alebo maximálnu výšku zdrojov, ktorú má obstarávajúci k dispozícii  
 

h) obstarávajúci je oprávnený ponuku úspešného uchádzača verejne sprístupniť 
 

i) v prípade potreby vysvetliť údaje uvedené vo výzve na predkladanie ponúk, môže ktorýkoľvek 
z účastníkov požiadať o ich vysvetlenie u kontaktných osobách uvedených v bode č.1 tejto Výzvy. 

 
 
 
 
V Prešove, dňa 14.12.2016 
 

 

Vypracoval: Zuzana Konkoľová Schválil:  Ing. Vladimír Benč, projektový manažér 


