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Výzva na predkladanie cenových ponúk 

  

v rámci postupu verejného obstarávania podľa § 117  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Názov organizácie: Obec Veľké Dvorníky 

Adresa organizácie: Obecný úrad, 929 01 Veľké Dvorníky 190 

Krajina: Slovenská republika  

IČO :  00305375 

 

 

Kontaktná osoba: 

Ján Ürögi PhDr. – starosta obce;  

Telefón:  0918 668 758                            
E-mail:  jan.urogi@velkedvorniky.sk 

Adresa :  Obecný úrad, 929 01 Veľké Dvorníky 190 

 

2. Druh obstarávateľa: § 7 ods.1. b,  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

v znení neskorších predpisov.  
 

3. Druh postupu: Zákazka s nízkou hodnotou - verejná súťaž s výzvou na predkladanie 
cenových ponúk- nie bežne dostupná na trhu – kúpa traktorovej kosačky 

  

4.  Predmet obstarávania: Práca – CPV: Kosačky trávnikov, parkov alebo športovísk 

TOVAR -   16311100-9 
 

5. Predpokladaná hodnota zákazky  3 500,00 € s DPH.  

 

6. Opis predmetu obstarávania – kúpa traktorovej kosačky 

Šírka záberu nad 100 cm, 

Dvojvalec,zdvihový  objem nad 700 cm3 
Menovitý výkon motora nad 11 kW 
Zberný kôš minimálne 300 litrov 

 
   7. Predmetom zákazky     –       kúpa traktorovej kosačky 

 

   8. Miesto realizácie zákazky:   
obec Veľké Dvorníky 

 

9. Komplexnosť dodávky: 

Uchádzač elektronicky predloží cenovú ponuku na celý predmet obstarávania. Termín 

ukončenia zákazky – do 20.5.2019   

 

 Spôsob prevzatia súťažných podkladov: e-mailom,  

Úhrada za súťažné podklady: nie 

 

    10. Podmienky financovania predmetu obstarávania: 

Zákazka bude financovaná  z rozpočtu obstarávateľa.   
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    11. Podmienky účasti uchádzačov: 

a) návrh na plnenie stanoveného kritéria / samostatne/ CENOVÁ PONUKA 

  

      12. Ďalšie požiadavky na obsah ponuky:  nie sú 

            

 

      13. Kritéria na hodnotenie ponúk : Najnižšia cena za celý predmet obstarávania s DPH 

           v   EUR. 

 

      14. Lehota na predkladanie ponúk, vyhodnotenie cenových ponúk:  

Ponuky treba predložiť v elektronickej forme s označením „ traktorová kosačka“ do    

03.05.2019 do 12:00  hod. na adresu obstarávateľa. 

 Vyhodnotenie ponúk 03.05.2019 o 13:00 hodín.  

 

      15. Ďalšie informácie: 

      Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez 

akéhokoľvek finančného nároku na verejného obstarávateľa. 

      V prípade neposkytnutia nenávratného finančného príspevku   zákazka sa neuskutoční. 

      Obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu  z predložených ponúk, ak nebudú 

zodpovedať finančným možnostiam  obstarávateľa. Obstarávateľ neprijme ponuku, 

ktorej ponuková cena sa bude nachádzať mimo očakávaného cenového rozpätia.  

Výzva bola vyvesená na informačnej tabuli a webovej stránke obce. 

 

 

Vo Veľkých Dvorníkoch, dňa 29.04.2019 

 

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

                   PhDr. Ján Ürögi  
         obstarávateľ    


