
sTRoJsTAV spol. s ľ.o.' Lipová 13'9710l' Prievidza

Yýzva na predkladanie ponúk

pre zákazku zadávanú osobou, ktorej poskytne veľejný obstaľávateľ viac ako 50% finančných prostriedkov na dodanie
tovaru z NFP

1. obstarávací subjekt:
Názov verejného obstaľávatel'a: STRoJSTAV spol. s ľ.o.
Sídlo: Lipová 13,97l0l Prievidza
ICO:31573258
D|Č:2020467020
lČ npH: sK2o2o467O2O
Kontaktná osoba (meno a pľiezvisko): Ing. Peteľ Čeľveňanský
tel. č. kontaktnej osoby: 0905 499 805
e-m ai l kontaktnej o soby : ceľv enan sky @stľoj stav. eu
adresa h lavnej stránky veľejného obstaľávatel'a /URL/: www. stroj stav. e u

2. Zatriedenie obstaľávacieho subjektu podl'a zátkona:
Na obstarávací subjekt sa nevzťahujú ustanovenia zélkona o verejnom obstarávaní.

3. Názov zákazl<y podl'a ve ľej néh o obsta rávatel'a : Rýpadlo_n a kladač

4. Druh zákazlĺy (tovar, sluŽby, stavebné pľáce): tovar

5. Hlavné miesto dodania tovaru/poskytnutia služieb/uskutočnenia stavebných prác: Bojnice

6. Výsledok veľejného obstaľávania (typ zmluvy, lehota na ľealizáciu zákazky, platobné
podmienky):
Typ zmluvy: Kúpna zm|uva
Lehota dodania: do l2 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Kúpnej zmluvy
Platobné podmienky: Cenu za predmet zákazky uhradí objednávateľ na základe faktúry, ktorú
vystaví dodávatel' po dodaní pľedmetu zétkazky. Faktúľa musí obsahovať náleŽitosti daňového
dokladu. Povinnou prílohou faktúľy je dodací list. Splatnosť faktúry je stanovená do 30
kalendáľnych dní odo dňa doľučenia faktúry objednávatel'ovi spolu s odsúhlasenými pľílohami, ak
sa stľany vopľed nedohodnú písomne inak.

7. opis predmetu zákazl<yz
Predmet zákazky tvoľí 1 logický celok:
1. Rýpadlo-nakladač
obstaľávajú sa poloŽky v zmysle Prílohy č. 1 Formuláľ cenovej ponuky so špecifikáciou v
elektľonickej veľzii.

8. Spoločný slovník obstaľávania:
43300000-6 Stavebné stroje a zariadenia



9. Pľedpokladaná hodnota zákazl<y v BUR bez DPH: l22266,67 Eur bez DPH

10. Hlavné podmienky Íinancovania a platobné dojednania: Cenu za predmet zákazky uhradí
objednávatel' na základe faktúry, ktorú vystaví dodávatel' po dodaní pľedmetu zákazky. Faktúra
musí obsahovať náležitosti daňového dokladu. Povinnou prílohou faktúry je dodací list. Splatnosť
faktúry je stanovená do 30 kalendárnych dní odo dňa doľučenia faktúry objednávatel'ovi spolu s

odsúhlasenými pľílohami, ak sa stľany vopred nedohodnú písomne inak.

11. Podmienky účasti: obstaľávací subjekt preveľí opľávnenie uchádzača dodávať tovaľ v
dostupných elektronických registroch.

12. Kľitéľium/kritéľiá na vyhodnotenie ponúk a pľavidlá ich uplatnenia: Jediným kľitériom na
vyhodnotenie ponúk je najniŽšia cena za dodanie pľedmetu zákazky v EUR bez DPH. Hodnotenie
ponúk uchádzačov je dané pľidelením jej pľíslušného poľadia podl'a posudzovaných údajov
uvedených v jednotlivých ponukách, tykajúcich sa ceny za dodanie pľedmetu zékazky. Úspešnosť
uchádzačov sa určí porovnaním výšky navrhnutých ponukových cien za dodanie pľedmetu zákazky
vyjadľených v eurách bez DPH, uvedených vjednotlivých ponukách uchádzačov. Úspešný bude ten
uchádzač, ktoý navľhol za dodanie pľedmetu zákazky najniŽšiu cenu.

13. Lehota na pľedkladanie ponúk uplynie dílaz 11.10.2022 do: 16:00

Na ponuku predloženú po uplynutí lehoty na pľedkladanie ponúk verejný obstaľávatel'nebude
prihliadať.

14. Spôsob a miesto na pľedloženie ponúk: Veľejný obstarávatel'akceptuje doručenie ponúk v
elektronickej foľme e-mail om na adresu o bstaravan i en r@ gma i l. com

15. Požadovaný obsah ponuky: ponuky sa pľedkladajú e-mailom na adresu
obstaravanienr@omail.com s heslom: ,"R'ýpadlo-nakladač', ktoré je potľebné uviesť v predmete e-
mailovej spľávy. Ponuka sa pľedkladá v slovenskom jazyku. Ponuky sa pľedkladajú iba na celý
pľedmet zákazky a zároveň poŽadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:

tr'ormuláľ cenovej ponulĺy so špeciÍilĺáciou _ s uvedením ceny v EUR bez DPH v zmysle
kompletne oceneného Formuláru cenovej ponuky so špecifikáciou (Príloha č. 1 tejto Yýzvy),
vľátane uvedenia identifikačných údajov uchádzača. Dokumenty sa predkladajú ako naskenované
dokumenty s podpisom a pečiatkou uchádzača (uchádzač vypĺĺa Žltou faľbou podsvietené bunky).
Pľíloha č.2 tejto Yýzvy "Návrh Kúpnej zmluvy
zmluvných podmienkach a nepľedkladá sa ako súčasť ponuky.

16. Vyhodnotenie ponúk:

Vyhodnotenie ponúk z hl'adiska splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hl'adiska
splnenia poŽiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk nazálklade kľitéria na
vyhodnotenie ponúk, a to v prípade uchádzača, ktoľý sa umiestnil na pľVom mieste v poradí. Ak
ponuka uchádzača nebude obsahovať všetky náleŽitosti podl'a tejto výzvy, uchádzač bude
požiadaný o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov.

Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo jeho ponuky, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok
účasti a poŽiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzač,a v poľadí tak, aby uchádzač
umiestnený na pľvom mieste V novo zostavenom poľadí spĺĺal podmienky účasti a poŽiadavky na
predmet zákazky.



obstaľávací subjekt po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle infoľmáciu o vyhodnotení ponúk
všetkým uchádzačom elektľonicky. Veľejný obstaľávateľ bude úspešného uchádzača kontaktovať
prostredníctvom elektronickej pošty ihneď po vyhodnotení. S úspešným uchádzačom bude
uzatv or ená K úpna zmluv a.

17, Jazyk, v ktoľom možno pľedložito ponulĺy:
Státny jazyk' slovenský jazyk(alebo český jazyk)

18, Zákazka sa fyka pľojektu / pľogľamu financovaného z fondov EÚ: Áno, Integľovaný
ľegionálny opeľačný pľogram' Yýzva - kód Výzvy : IRoP-CLLD-W965-5l 1-001 A1

19. Dátum zaslania výzw na pľedkladanie ponúk: 27.09.2022

PľÍlohv:

Príloha č. 1 Formulár cenovej ponuky so špecifikáciou
Pľíloha č. 2 Návľh Kúpnej zmluvy



Pľíloha č. 1: Formulár cenovej ponuky so špecifikáciou

CENOVA PONUKA

Pľedmet

Tymto potvľdzujeme,Ženamipon kané zaľiadenie mánazák|adetechnického listu v; robcu nasledujrice paľametre a spÍ a poŽadované parametre
a sme schopní ho dodať:

Rypadlo-nakladač:

"Funkcia
Noqŕ n padlo-nakladač s čelnou viacričelovou
nakladacou lyžicou šírky min' 2 400 mm a
objemom 1,3 m3 namontovanou na pevno, s
teleskopick m podkopom a podkopovou |yžicou
šírky 400'600,800 mm a mechanick m

chloupínačom, hydraulickym okruhom na
kladivo alebo svahovaciu lyžicu.

Motor
Palivo: diesel
Max. v kon: 74-90 kw
Motor objem: 3,5 litľa - 5,0 litľa
Emisná norma STAGE V

I

R padlo-nakladač

Popis parametrov (uchádzač uvedie pľesné
pa rametre navrhovaného za riadenia)

Cena
v EUR

bez DPH
Požadované chaľakteristiky a paľametľe

V robca /
Obchodn
názov, typ

Počet
kusov

Názov položky

Kontakt (meno a pľiezvisko zodpovednej osoby' telef nne číslo, e-
mail):

ICO:

Adresa sídla:

Nĺĺzov uchádzača:



Prevodovka
Min. 4- stup ová automaticky ovládaná
Riadenie: zapínanie a vypínan i e pohonu všetk ch
kolies 4x4, 4x2

Hmotnosť
max do 9350 kg

Hydraulika
Hydraulick okruh na svahovaciu lopatu, kladivo,
vľtacie zariadenie

Brzdy
Automaticky riadené pracovné brzdy 2WD/4WD
- samostavitelhá bezridržbová lamelová brzda v
olejovej náplni s priamym ričinkom nazadnej
náprave a elekro-hydľaulicky riadená brzda na
prednej náprave s automatick m zapnutím
pohonu všetk-ŕch 4 kolies (podl'a nastavenia
r chlosti km/h) parkovacia brzda ručne ov|ádaná
kottičová brzdana v stupe z prevodovky

Nakladacie zariadenie
viacŕrčelová lyžica 6vl s vidlicami a zubami
namontovaná na pevno
objem lyžice min. 1,3 m3, šírka min 2400 mm
HI-FLOW 5/8 hydraulickl okruh

R padlo
Stranovoprestavitelhé s hydraulick;m zaistením
polohy teleskopick1i vysuvn vyloŽník
možnostbu rypať v rovine vonkajšieho obrysu
pneumatík maximálna hlbka kopania 5,88 m
mechanick ľ chloupínač.
Podkopová |yŽica400,600 mm' 800 mm,
hydľaulicky nastavitelhá svahovacia lyžica 1 500
mm.

ovládanie
Joystickové ovládanie nakladačďpodkopu s
automatick; m rozpoznaním pozĺcie sedačky
prepínač ISO/SAE



Spolu

Kabína
Vyhrievané, vzduchom odpruŽené sedadlo
Klimatizácia
prepínač ovládania Iso/SAE
Joystickové ovládanie nakladača a podkopu
MoŽnosť nastupovania z oboch strán
Imobilizéľ
Satelitn systém pre sledovanie stroja
4x maják

osobitné poŽiadavky
Zäruka:
Min.24 mesiacov
Zaškolenie obsluhy v cene stroja

Tymto potvľdzujem a čestne prehlasujem , Že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklym v danom mieste a čase.

Podpis a pečiatka:

Meno a pľiezvisko osoby opráVnenej konať
zauchádzača:

Dátum podpisu:

Miesto podpisu



Pľíloha č.2: Návľh Kúpnej zmluvy

KUPNA ZMLUVA
uzatvorená podl'a ustanovenia $ 409 a nasledujúcich

zákona č. 5I3/I99l Zb. obchodný zákonník v platnom znení

číslo zmluvy:
DEFINÍCIA ZMLU\rNÝCH STRÁN

objednávatel'

Názov: STROJSTAV spol. s r.o.

Lipová 13, 97 |0l Prievidza
Ing. Peteľ Čeľveňanský
31s73258
2020467020
sK2020467020
0905 499 805
cervenansky@stľoj stav. eu
spoločnosť s ľučením obmedzeným

Sídlo:
Zastúpený:
ICO:
DIČ:
IČ opu:
Tel:
E-mail:
Pľávna forma:

(ďalej len,,obj ednávatel''')

Dodávatel' (pľíp. skupina dodávatel'ov):

Názov:
Sídlo:
Zastiryený:
ICO:
DIČ:
lČ opH:
Bankové spojenie:
Císlo účtu IBAN :

Tel:
E-mail:
Dodávatel' je platca DPH
Zapísaný v oR oS ......., odd. ....., vl.č. ........

(ďalej len,,Dodávateľ")

1. PREAMBULA

1.l.Zmluvné stľany vyhlasujú, Žeúdaje uvedené v zélhlavitejto zmluvy sú pravdivé a aktuálne
azavänljú sa vzájomne ihneď oznámiť dľuhej zmluvnej stľane kaŽdi] zmenu' ktoľá by
mohla mať vplyv na plnenie zé.ľäzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy. Zm|uvné stľany sú si
vedomé, Že pri neoznámení takejto skutočnosti budú znášať následky, ktoľé môžu druhej
zmluvnej stľane zneznalosti tychto údajov vzniknúť.

a



|.2.Zmluvné stľany vyhlasujú, Že sú spôsobilé na pľávne úkony v plnej miere a prejavujú vôl'u
uzavrieť Kúpnu zmluvu v nasledovnom znení.

l.3. Dodávatel' prehlasuj e, Že vzaI na vedomie ciele a potreby objednávatel'a, bol oboznámený
s jeho požiadavkami.

2. PREDMET PLNENIA ZMLAVY

2' l ' Podkladmi pľe uzavľetie tejto zmluvy je:
2.l.l. dokumentácia súťaže konanej objednávatel'om
2.7.2. ponuka predávajúceho zo dňa

2'2. Predmetom plnenia zmluvy je dodávka tovaru a zariadení, podl'a definície v ponuke
predávajúceho podl'a bodu 2.1.2. tejto zmluvy

2.3. Dodávatel' sa zaväzuje vykonávať záručný servis do 24 kalendáľnych mesiacov od
uskutočnenia dodávky pľedmetu zmluvy.

2.4 . Dodávatel' vyhlasuj e, že v čase uzatvoľenia tejto zmluvy j e opľávnený a odboľne spôsobilý
dodávať tovaľ podl'a tejto zmluvy.

2.5. Dodávatel' dodá pľedmet zmluvy na základe objednávky dodávatel'a, dodaný bude tovaľ,
ktoľý bol objednávatel'om objednaný, za podmienok dohodnuých v tejto zmluve
a objednávateľ sazavázujezariadne dodaný tovar zap\aÍiť dohodnutú cenu podl'a pľavidiel
uvedených v článku 4' tejto zmluvy.

3. čns, ľnRľĺÍľy, ľĺmsTo A PoDMIENKY DoDANIA

3.1. Predmet zmluvy bude dodaný najneskôr do 9 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto
Kúpnej zmluvy'

3.2. Miestom dodania je: Bojnice
33. Žiadnazo zmluvných strán nie je zodpovedná za nesplnenie povinností stanovených touto

zmluvou alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokial' bolo spôsobené okolnosťami
vylučujúcimi zodpovednosť (ďalej len vyššia moc).

3.4. Spolu s pľedmetom plnenia zmluvy odovzdá Dodávatel' Objednávatel'ovi všetky
dokumenty, záručné listy, návody na použitie, servisné podmienky.

4. ZMLUVNÁ CENA, PLAToBNE PoDMIENKY

4.I. Cena za predmet zmluvy v rozsahu podl'a článku 2. tejto zmluvy je stanovená dohodou
zmluvných strán v zmysle zák. č. l8l1996 Z.z. o cenách v platnom zneni a je spracovaná
na základe podstatných kvalitatívnych a dodacích podmienok určených v silťaŽných
podkladoch objednávatel'a, premietnuých v ponuke Dodávatel'a zo dťla .r So
zaokľúhl'ovaním na dve desatinné miesta' ktoľý tvorí pľílohu tejto zmluvy a bol súčasťou
pľedloŽenej ponuky vo verejnom obstarávaní. Je to celková cena podl'a tejto zmluvy vo
výške:

Rýpadlo_nakladač

Názov pľedmetu

I komplet

Množstvo
Cena v EUR bez

DPH

8



4.2. DPH bude účtovať Dodávatel' podl'a platných pľedpisov v deň vyhotovenia daňového
dokladu _ faktúľy.

4.3. Cenu zapredmettejto zmluvy uhľadí kupujúci nazák|ade faktúry' ktoľú vystaví Dodávatel'
po dodaní predmetu zmluvy. V tomto zmysle musí faktúľa obsahovať náleŽitosti ako
daňového dokladu a cenu' označenie povinnej a oprávnenej osoby' adresu, sídlo, číslo
zmluvy, číslo faktúry, deň odoslania a deň splatnosti faktúľy, označenie peňaŽného ústavu
a číslo účtu, na ktoľý sa má platiť fakturovaná suma' označenie pľedmetu zmlwy, odtlačok
pečiatky a podpis oprávnenej osoby.

4.4. Povinnou pľílohou faktúry je dodací list, ktorý obsahuje dátum a miesto dodania predmetu
zmluvy, označenie osoby, ktorá predmet zákazky odovzdala ajej podpisový zéanam
a označenie osoby, ktoľá pľedmetzákazky pľijala a jej podpisový záznam.

4.5. Splatnosť faktúry je na základe dohody oboch zmluvných strán stanovená do 30
kalendárnych dní odo dňa doľučenia faktúľy objednávatel'ovi spolu s odsúhlasenými
pľílohami, ak sa strany vopľed nedohodnú písomne inak.

5. ZoDPovEDNosŤ ZA ŠKoDU A VADY

5.1. Nebezpečenstvo náhodnej skazy anáhodného zhoršenia pľedmetu zmluvy prechádzana
objednávatel'a odovzdaním pľedmetu zmluvy. Dodávatel' znáša akékol'vek
nebezpečenstvo škody na pľedmete zmluvy do doby, kým ho objednávatel'od Dodávatel'a
nepľevezme.

6. RIEŠENIE sPoRov

6.l. Zm|uvné stľany sa zaväzuju ľiešiť pľípadné spory vyplývajúce ztejto Kúpnej zmluvy
pľednostne formou dohody (zmieru) pľostredníctvom svojich zástupcov.

6.2. v prípade, Že sa spor nevyľieši zmierom, je hociktorá zm|uvná strana opľávnená poŽiadať
o ľozhodnutie súd.

6.3. Spory zmluvných strán neopľávňujú Dodávatel'a zastaviť plnenie pľedmetu zmluvy.

7. zÁvnnnčNn UsTANoVENIA

7.1. Práva azánäzky ztejto Kúpnej zmluvy prechádzajú na pľávnych zástupcov zmluvných
stľán.

7.2. Dodávatel' sa zaväzuje stľpieť výkon kontľoly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávkou
pľedmetu zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí
nenávľatného finančného príspevku uzatvoľenej s poskytovatel'om nenávľatného
finančného pľíspevku (NFP)' a to oprávnenými osobami v zmysle Zmluvy o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku uzatvoľenej medzi Ministerstvom hospodárstva SR
a objednávatel'm pre pľedmet zmluvy a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
oprávnené osoby na výkon kontľoly/auditu sú najmä:

a) Poskytovatel'a ním poveľené osoby,
b) Utvaľ vnútoľného auditu Riadiaceho oľgánu alebo Spľostľedkovatel'ského oľgánu a

nimi poveľené osoby,

I



c) Najvyšší kontrolný úľad SR, Uľad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi
poveľené osoby,

d) orgán auditu,jeho spolupracujúce oľgány a osoby poverené na výkon kontľoly/auditu
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Euľópskeho dvora audítoľov,

D orgán zabezpečujilci ochranu finančných záujmov EU,
g) osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) ažf) v súlade s príslušnými právnymi

predpismi SR a právnymi aktmi EÚ".

Dodávatel' sazaväzuje pľedloŽiť elektľonickú verziu podľobného rozpočtu (vo formáte MS
Excel)' v pľípade Zmeny rozpočtu Dodávatel' pľedloŽí zmenenú verziu v elektľonickej
podobe (vo formáte MS Excel).
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stľanami.
Zm|uva nadobúda účinnosť v deň nasledujúci po dni doľučenia výsledkov kontľoly
verejného obstarávania zo stľany poskytovatel'a NFP objednávatel'ovi bez negatívnych
zistení (administľatívna finančná kontrola postupov verejného obstarávania po podpise
zmluvy).
Dodávatel' vyjadľuje podpisom tejto Kúpnej zmluvy súhlas so zveľejnením svojich
identifikačných údajov v ľozsahu, v akom sú uvedené v záthlaví tejto zmluvy.
okamihom podpisu tejto zmluvy obidvomi zmluvnými stľanami je prejavený súhlas
s celým jej obsahom.
Meniť alebo doplňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov,
ktoľé budú datované, číslované a podpísané opľávnenými osobami za obidve zmluvné
stľany. Dodatky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich podpísania obidvomi
zmluvnými stľanami.
Ak sa akékol'vek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho ľozpoľu
s pľávnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskeho spoločenstva, nespôsobí to
neplatnosť celej zmluvy. Zmluvné strany sa v takomto pľípade zav'dzujú bezodkladne
vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným
ustanovením tak, aby bol zachovaný pôvodný účel zmluvy a obsahjednotlivých ustanovení
zmluvy.
Zmluvné vzťahy neupľavené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č.
5l3/|99l Zb. obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov a súvisiacich
pľávnych predpisov Slovenskej republiky.
Zmluvné strany potvrdzujú, že konali na základe slobodnej vôle, zmluva nebola uzavretá
v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, pod nátlakom a Že si zmluvu prečítali, jej
obsahu poľozumeli, súhlasia s ním, anaznak súhlasu ju podpisujú.
Táto zmluva sa vyhotovuje v písomnej forme v dvoch oľiginálnych exemplároch, pľičom
kaŽdázo zmluvných stľán obdľží jeden rovnopis.

8. PRÍLoHY

8.1. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je ponuka pľedávajúceho zo dňa ...

v

7.3

7.4.
7.5.

7.6.

7.7 .

7.9

7.t0.

7.11.

7.12.

., dňa ...........

objednóvateľ'

Ing. Peter Čeľveňanský

Dodóvateľ
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