
Protokol o zákazke č.7709

Názov zákazky: Štvorkolka s príslušenstvom pre DHZO Valaská

Interné číslo zákazky: 2/2021/DK

Zverejnená: 19.3.2021 10:00

Ukončená: 9.4.2021 12:52

Forma zverejnenia: ● Oslovenie uchádzačov emailom v systéme TENDERnet
● Zverejnenie zákazky na webovej stránke verejného obstarávateľa:
    https://www.valaska.sk/obec/verejne-obstaravania/

Predpokladaná hodnota: 11398,00 € bez DPH (určená z ponúk podľa §6 zákona 343/2015 Z.z)

Predpokl. obdobie
realizácie: do 05. 05.2021

Lehota na predkladanie
ponúk: do 7.4.2021 12:00

Typ zákazky: Zákazka podľa § 117 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní (tzv. Prieskum trhu)

Spôsob návrhu zmluvy: Návrh zmluvy je priložený zadávateľom v samostatnom dokumente.

Zadávateľ

Firma Obec Valaská

IČO / DIČ / IČDPH: 00313904 / 2021170030 / neplatca DPH

Adresa Námestie 1. mája 460/8, 97646 Valaská, SK

Kontaktná osoba Mgr. Dana Kmeťová, +421 904 414 644, dana.kmetova@valaska.sk

Opis

Oblasť Doprava a dopravné zariadenia

Podoblasť Osobné automobily, náhradne diely a služby

Všeobecný opis zákazky

Obec Valaská, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) Vás vyzýva v súlade s §6 a § 117 cit. zákona na predloženie
predpokladanej hodnoty zákazky a cenovej ponuky na zákazku "  Štvorkolka s príslušenstvom pre DHZO Valaská ". 
V prípade, že predpokladaná hodnota zákazky bez DPH bude nižšia, ako je finančný limit podľa §5 ods. 3 zákona o verejnom
obstarávaní bude vaša cenová ponuka považovaná za záväznú aj pre vykonaný prieskum trhu na realizáciu vyššie uvedenej
zákazky a kritériom hodnotenia bude najnižšia cena v € spolu s DPH. 

1. Predmet zákazky: 
Nákup UTV 830 - terénna štvorkolka s príslušenstvom, farba červená - pre DHZO Valaská za účelom zvýšenia efektivity a kvality výkonu
činnosti  dobrovoľného hasičského zboru Valaská. Predmetom dodávky bude vozidlo nové, v prvotriednej kvalite a v bezchybnom
vyhotovení. 

Terénna štvorkolka musí spĺňať v čase dodávky všetky zákonné a technické podmienky pre premávku na pozemných komunikáciách v
Slovenskej republike. Na dodanú štvorkolku požaduje verejný obstarávateľ zabezpečenie záruky na obdobie minimálne 24 mesiacov. 

Úspešný uchádzač spolu s dodaním predmetu zákazky verejnému obstarávateľovi odovzdá: návod na obsluhu a údržbu motorového
vozidla/štvorkolky v slovenskom jazyku, servisnú knižku v slovenskom jazyku. 

2. Postup verejného obstarávateľa: 
Obec Valaská, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) Vás vyzýva v súlade s § 6 a  §117 citovaného zákona na predloženie predpokladanej
hodnoty zákazky a cenovej ponuky na zákazku "Štvorkolka s príslušenstvom pre DHZO Valaská". 

V prípade, že predpokladaná hodnota zákazky bez DPH bude nižšia, ako je finančný limit podľa § 5 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní
bude vaša cenová ponuka považovaná za záväznú aj pre vykonaný prieskum trhu na realizáciu vyššie uvedenej zákazky a kritériom
hodnotenia bude najnižšia cena v € spolu s DPH. 

3. Kontaktná osoba pre VO: 
Meno: Michal Lengyel 
Email: riaditelts@valaska.sk 
Mobil: +421 904 610 372 

4. Lehota na predkladanie cenových ponúk: 

7. 4. 2021 
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5. Spoločný slovník obstarávanie (CPV): 
34113300-5 Terénne vozidlá 

6. Miesto dodania predmetu zákazky: 
Obec Valaská, Námestie 1. mája 460/8, 976 46 Valaská 

7. Termín dodania predmetu zákazky: 
Dodanie najneskôr do 5. mája 2021 

8. Opis predmetu zákazky: 
Predmetom zákazky je nákup nového (nepoužitého) vozidla UTV 830 - terénna štvorkolka s príslušenstvom, farba červená pre
verejného obstarávateľa.  
Požadované minimálne technické parametre: 
Prevodovka - automatická 
Náhon kolies - kardanovými hriadeľmi 
4x4 pohon - odpojiteľný 
predné pneumatiky - 26x9-14 
zadné pneumatiky - 26x11-14 
brzdy predné: kotúčové hydraulické 
brzdy zadné: kotúčové hydraulické 
parkovacia brzda 
odpruženie: predné aj zadné nezávislé, nastaviteľné 
Typ motora: 4-taktný, 8 ventilový dvojvalec 
objem motora: 800 cm3 
štartovanie: elektrickým štartérom 
chladenie motora: kvapalinou a nezávislým olejovým okruhom 
mazanie: s mokrou skriňou 
plnenie motora: elektronické vstrekovanie 
Palivo: bezolovnatý benzín 95 Oktánov 
Farba: červená 
Požadovaná výbava: 
strecha 
naviják 
čelné polokno polykarbonát 
LED svetlá prídavné predné 2 ks 
LED svetlá prídavné zadné 2 ks 
Kanistre zosilnené červené 2 ks 
držiaky kanistrov 2 ks 

Ostatné: 
- požadovaná záruka - min. 24 mesiacov 
- požadovaná farba - červená 
- vrátane dopravy do sídla verejného obstarávateľa 
- servis max. do vzdialenosti 80 km od sídla verejného obstarávateľa 
- vrátane zaškolenia 

Uvedené parametre sú považované za minimálne (okrem parametrov ktoré sú uvedené ako rozsah min-max) a obstarávateľ príjme
plnenie aj s lepšími parametrami. 

8. Ekvivalentnosť: 
Ak sa vo výzve na predkladanie ponúk resp. v akejkoľvek prílohe výzvy 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 obstarávateľ. 

9. Spôsob predloženia ponuky: 
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. 

10. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: 
Jediným kritériom je celková cena (EUR s DPH) - 100%. V prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude posudzovaná cena
celkom. 

11. Lehota viazanosti ponúk: 

05. 05. 2021 

12. Možnosť delenia zákazky: 
Nie 

13. Variantné riešenie: 
Neumožňuje sa. 

14. Predpokladaná hodnota zákazky: 
Určenie PHZ je predmetom tejto súťaže. V prípade, že bude určená PHZ nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 3 zákona o verejnom
obstarávaní, bude táto výzva nahrádzať riadny prieskum trhu za účelom výberu dodávateľa. 

15. Zoznam príloh:  
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Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritérií 
Príloha č. 2 - Návrh Kúpno-predajnej zmluvy 
Príloha č. 3 - Čestné vyhlásenie uchádzača

Zmluvné podmienky

1. Typ zmluvy: 
Kúpno-predajná zmluva. 

V prílohe č. 2 tejto výzvy je uvedený návrh zmluvných podmienok. Tento návrh je záväzný a zmluvné strany sa od jej obsahu môžu pri
podpise zmluvy odchýliť len v nepodstatných náležitostiach. Zmluva sa taktiež nesmie zmeniť tak, aby znižovala rozsah povinností pre
Dodávateľa. 

2. Financovanie predmetu zákazky: 
Predmet zákazky bude financovaný nasledovne: 
- z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. 
Verejný obstarávateľ má pre zákazku vyhradených 13.700,- Eur s DPH. 

3. Vyúčtovanie predmetu zákazky : 
Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku na základe vyhotovenej faktúry. 
Splatnosť faktúry do 30 dní od vystavenia faktúry Objednávateľom. Faktúra môže byť vyhotovená až po prebratí vozidla Objednávateľom. 
Zhotoviteľ bude fakturovať celé Dielo v jednej faktúre, po ukončení a riadnom odovzdaní Diela. Verejný obstarávateľ na predmet zákazky
neposkytuje preddavky. 

4. Spôsob určenia ceny predmetu zákazky: 
- Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Uchádzačom
navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v mene EURO. 
Uchádzač uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v zložení: 
• navrhovaná zmluvná cena bez DPH, 
• výška a sadzba DPH, 
• navrhovaná zmluvná cena + výška a sadzba DPH. 
Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní. 
- Uchádzači nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s prípravou ponuky. 
- Cena ponúknutá úspešným uchádzačom, ktorá bude uvedená v zmluve/objednávke, bude jej neoddeliteľnou súčasťou, musí obsahovať
cenu za celý predmet zákazky vrátane všetkých súvisiacich výdavkov na predmet zákazky a ostatných odvodov vo výške platnej ku dňu
obdržania, resp. zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk. 
- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požadovať v rámci vyhodnotenia ponúk od uchádzačov predložiť rozbor detailnej neobvyklej
nízkej ceny položiek uvedených v cenovej ponuke. 
- Ak dodávateľ predložil ponuku ako neplatca DPH, potom prehlasuje, že predložená cena je konečná a nemenná a v prípade zmeny
postavenia dodávateľa na platcu DPH bude predložená cena považovaná za cenu vrátane DPH.

Ostatné podmienky

1. Vysvetľovanie: 
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 uvedie túto zmenu do zadania (upraví zadanie) a primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk. 

2. Konflikt záujmov: 
Verejný obstarávateľ je povinný zabezpečiť, aby v celom procese tohto postupu zadávania zákazky nedošlo ku konfliktu záujmov, ktoré by
viedlo k narušeniu alebo obmedzeniu hospodárskej súťaže alebo k porušeniu princípu transparentnosti a princípu rovnakého
zaobchádzania v tomto verejnom obstarávaní. V prípade identifikovania existencie konfliktu záujmov kedykoľvek v tomto postupe zadávania
zákazky verejným obstarávateľom, tento prijme primerané opatrenia a vykoná nápravu pre jeho odstránenie. Opatreniami podľa prvej vety
sú najmä vylúčenie zainteresovanej osoby z procesu prípravy alebo realizácie tohto postupu zadávania zákazky alebo úprava jej povinností
a zodpovednosti s cieľom zabrániť pretrvávaniu konfliktu záujmov. V prípade nemožnosti odstrániť konflikt záujmov inými účinnými
opatreniami, vylúči verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 40 ods. 6 písm. f) ZVO uchádzača, ktorého sa konflikt záujmov týka, z
tohto postupu zadávania zákazky. 

3. Dôvernosť a ochrana osobných údajov: 
- Verejný obstarávateľ počas priebehu tohto prieskumu trhu nebude poskytovať alebo zverejňovať informácie o obsahu ponúk ani
uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám až do vyhodnotenia ponúk. 
- Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité bez predchádzajúceho súhlasu
uchádzača. 
- Ustanovením odseku 1 nie sú dotknuté ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní, ukladajúce povinnosť verejného obstarávateľa
oznamovať či zasielať Úradu pre verejné obstarávanie dokumenty a iné oznámenia, ako ani ustanovenia ukladajúce verejnému
obstarávateľovi a Úradu pre verejné obstarávanie zverejňovať dokumenty a iné oznámenia podľa zákona o verejnom obstarávaní a tiež
povinnosti zverejňovania zmlúv podľa osobitného predpisu (Zákon č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov). 
- Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté uchádzačom budú spracovávané a chránené podľa zákona č. 18/2018 Z.
z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

4. Zrušenie zákazky: 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk resp. verejné obstarávanie kedykoľvek zrušiť ak: 
- sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých sa zadávanie zákazky vyhlásilo a nebolo ich možné predvídať. 
- najnižšia cenová ponuka presahuje výšku zdrojov, ktoré mal verejný obstarávateľ pre zákazku vyhradených. 
- zadanie nebolo jednoznačné, čo mohlo ovplyvniť správnosť cenových ponúk zo strany uchádzačov resp. je nutné opraviť zadanie na
základe podnetov od uchádzačov.

Požadované prílohy ku cenovej ponuke
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1. Pokyny na vyhodnotenie ponuky:  
Ponuka musí byť predložená v štátnom jazyku, to znamená v slovenskom jazyku, akceptuje sa ponuka aj v českom resp. anglickom
jazyku. Ak cenová ponuka bude obsahovať dokument v inom ako slovenskom, českom alebo anglickom jazyku, musí byť predložený v
cenovej ponuke aj jeho preklad do slovenského jazyka. Ak sa zistí rozdiel v obsahu predložených dokladov, rozhodujúci je preklad v
štátnom jazyku. 
Obsah ponuky: 
1. Vyplnená cenová ponuka so špecifikáciou vozidla (v prílohe), 
2. Návrh na plnenie kritérií (v prílohe č.1), 
3. Návrh Kúpno-predajnej zmluvy (v prílohe č. 2) 
4. Čestné vyhlásenie uchádzača - všeobecné (v prílohe č. 3) 

Nasledujúce dokumenty nie je uchádzač povinný predkladať, obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z verejne dostupných zdrojov
(www.orsr.sk, www.zrsr.sk, www.uvo.gov.sk, a pod...): 
1. Doklad o oprávnení vykonávať činnosť požadovanú v rámci predmetu zákazky nie starší ako 3 mesiace ku dňu predloženia cenovej
ponuky - výpis z obchodného registra / výpis zo živnostenského registra alebo iného relevantného registra. 
2. Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní. 

2. Vyhodnotenie ponúk 
- Ponuky, ktoré nebudú predložené v súlade s bodom vyššie resp. v súlade s ostatnými ustanoveniami výzvy na predkladanie ponúk (resp.
chýbajúce dokumenty nebudú doplnené ani na základe žiadosti o doplnenie), nebudú zaradené do hodnotenia ponúk podľa kritéria na
vyhodnotenie ponúk. 
- Ponuky uchádzačov, ktoré budú predložené v súlade s výzvou na predkladanie ponúk, budú zoradené podľa poradia, pričom na prvom
mieste bude ponuka uchádzača, ktorý predložil najnižšiu cenu a na poslednom mieste bude ponuka uchádzača, ktorý predložil najvyššiu
cenu. 
- Ako úspešný uchádzač bude vyhodnotený ten uchádzač, ktorého ponuka sa umiestnila na 1. mieste v poradí. 
- Obstarávateľ prostredníctvom systému oznámi uchádzačom výsledok vyhodnotenia ponúk. 
- Úspešný uchádzač bude vyzvaný na uzatvorenie zmluvy v lehote viazanosti ponúk.

Položky zákazky

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo Najnižšia ponuka Najvyššia ponuka

1

UTV 830 (štvorkolka) 1,0 ks 12698,40 € 12698,40 €

Prevodovka - automatická
Náhon kolies - kardanovými hriadeľmi
4x4 pohon - odpojiteľný
predné pneumatiky - 26x9-14
zadné pneumatiky - 26x11-14
brzdy predné: kotúčové hydraulické
brzdy zadné: kotúčové hydraulické
parkovacia brzda
odpruženie: predné aj zadné nezávislé, nastaviteľné
Typ motora: 4-taktný, 8 ventilový dvojvalec
objem motora: 800 cm3
štartovanie: elektrickým štartérom
chladenie motora: kvapalinou a nezávislým olejovým okruhom
mazanie: s mokrou skriňou
plnenie motora: elektronické vstrekovanie 
Palivo: bezolovnatý benzín 95 Oktánov
Farba: červená

2 strecha 1,0 ks 199,20 € 199,20 €

3 naviják 1,0 ks 199,20 € 199,20 €

4 čelné polokno polykarbonát 1,0 ks 199,20 € 199,20 €

5 LED Svetlá prídavné predné 2,0 ks 55,20 € 55,20 €

6 LED svetlá prídavné zadné 2,0 ks 55,20 € 55,20 €

7 Kanistre zosilnené červené 10 l 2,0 ks 50,40 € 50,40 €

8 držiaky kanistrov 2,0 ks 30,00 € 30,00 €

Zoznam uchádzačov, ktorí boli elektronicky oslovení na predloženie cenovej ponuky:

Email Dátum

office@motoshopzubor.sk 19.3.2021

predaj@ATV-SHOP.sk 19.3.2021

sales@bbmoto.sk 19.3.2021

Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuky
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Názov IČO Dátum Ponuka DPH

Speedy Cars s.r.o. 46641912 25.3.2021 12:50 13677,60 s DPH

Zoznam uchádzačov podľa výsledného poradia

# Názov IČO Cena DPH

1. Speedy Cars s.r.o. 46641912 13677,60 s DPH

Zoznam uchádzačov, ktorí boli vylúčení resp. neboli hodnotení v rámci hodnotiaceho procesu

Žiadna ponuka nebola v rámci vyhodnocovania vylúčená.

Informácie o cenových ponukách boli verejnému obstarávateľovi dostupné až po ukončení zákazky.

Víťazná ponuka po ukončení zákazky:

Názov firmy: Speedy Cars s.r.o.

IČO / DIČ / IČDPH: 46641912 / 2023511512 / SK2023511512

Sídlo: Zlievarenská 8130/5, 91702 Trnava, SK

Kontakt: Daniel Pavelek (+421911391398 - predaj@atv-shop.sk)

Výsledná cena: 13677,60 €   Úspora: 0,0 %   (Cena ponuky: 13677,60 €)

Položky

P.Č. Názov položky /
Parametre a vlastnosti

Merná
jednotka

Počet
jednotiek

Jednotková
cena

Výsledná
cena
spolu

1 UTV 830 (štvorkolka) ks 1,000 12698,40  12698,40

2 strecha ks 1,000 199,20  199,20

3 naviják ks 1,000 199,20  199,20

4 čelné polokno polykarbonát ks 1,000 199,20  199,20

5 LED Svetlá prídavné predné ks 2,000 55,20  110,40

6 LED svetlá prídavné zadné ks 2,000 55,20  110,40

7 Kanistre zosilnené červené 10 l ks 2,000 50,40  100,80

8 držiaky kanistrov ks 2,000 30,00  60,00

Cena spolu:   13677,60 € s DPH

Zákazka bola realizovaná cez nákupný portál TENDERnet (www.tendernet.sk)
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