
OBEC PODOLIE 
adresa sídla:   Obec Podolie, č. 566, 916 22 Podolie 

okres Nové Mesto nad Váhom 

 

Výzva na predkladanie ponúk 
 
1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: 

Obchodné meno: Obec Podolie 

Sídlo: obecný úrad, Podolie 566, 916 22 Podolie 

Štatutárny zástupca: PaedDr. Rastislav Bobocký 

IČO: 00 311 928 

DIČ: 2021079896 

Mobil: +421 907727583 

e-mail: starosta@podolie.sk 

webové sídlo: www.podolie.sk 

 

2. Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či 

poplatkov  na internetovej adrese (URL):  

www.podolie.sk 

 

3. Informácie o zákazke: 

Obstaranie motorového vozidla- trojstranný sklápač 

 

4. Stručný opis a min. technické špecifikácie: 

Predmetom zákazky je obstaranie nového motorového vozidla- trojstranného sklápača pre 

obec Podolie. 

 

Špecifikácia vozidla: Minimálne požadované parametre viď. Príloha 2 tejto výzvy. 

 

CPV: 

34100000-8 Motorové vozidlá 

34113000-2 Vozidlá s náhonom štyroch kolies 

50117000-8 Prestavba a úprava vozidiel 

50117100-9 Prestavba motorových vozidiel 

 

 

5. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 

27 327,50 € 

 

6. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 

Najnižšia cena s DPH 

Výbava vozidla (základná) 

Kvalita materiálov (korba) 

 

7. Dĺžka trvania zákazky: 

90 dní od vystavenia objednávky 

 

8. Podmienky účasti: 

Doklad preukazujúci oprávnenosť uchádzača dodávať tovary uvedené v predmete tohto 

verejného obstarávania 

 

9. Lehota na predkladanie ponúk: 

15.10.2019 13:00 
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OBEC PODOLIE 
adresa sídla:   Obec Podolie, č. 566, 916 22 Podolie 

okres Nové Mesto nad Váhom 

 

 

 

10. Termín otvárania ponúk: 

15.10.2019 14:00 

 

11. Spôsob predloženia cenovej ponuky: 

Zaslať originál poštou (heslo na obálke : „Obstaranie motorového vozidla- trojstranný 

sklápač“ na adresu: Obecný úrad Podolie, Podolie 566, 916 22 Podolie, alebo oskenovaný 

dokument mailom na mailovú adresu starosta@podolie.sk. Do predmetu treba uviesť heslo: 

„Obstaranie motorového vozidla- trojstranný sklápač“. 
Cenová ponuka a ďalšie doklady a dokumenty uchádzača musia byť podpísané uchádzačom 

alebo štatutárnym orgánom uchádzača, resp. osobou splnomocnenou na konanie za 

uchádzača, následne oskenované a doručené v lehote na predkladanie ponúk ako prílohu 

mailu vo formáte pdf. 

Dokumenty môžete zaheslovať a heslo poslať v deň otvárania ponúk. Otváranie ponúk je 

verejné. 

 

12. Obsah ponuky: 
Predložená ponuka bude obsahovať: 

- Návrh na plnenie kritérií- vyplnený, potvrdený štatutárom hospodárskeho subjektu- 

príloha č. 1 

- Vyplnená Technická špecifikácia- príloha č. 2 

- Podpísaný návrh Kúpnej zmluvy, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto výzvy. 

 

Ďalej ponuka bude obsahovať: 

- Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre 

daň, telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s 

uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá. 

- Fotokópia dokladu o oprávnení dodávať tovar 

- vyplnené čestné prehlásenie o neuložení zákazu vo verejnom obstarávaní (viď. Príloha 

tejto výzvy). 

- Čestné vyhlásenie o zápise v registri partnerov verejného sektora ak je relevantné. 

 

13. Zdroj finančných prostriedkov: 

Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa 

formou bezhotovostného platobného styku. Lehota splatnosti faktúry je 14 dní odo dňa jej 

doručenia objednávateľovi. Verejný obstarávateľ zálohu neposkytuje. V súlade so zákonom č. 

215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme 

zhotoviteľ zašle faktúru aj v elektronickej podobe. 

 

 

14. Prílohy Výzvy na predkladanie ponúk: 

 Návrh na plnenie kritérií 

 Technická špecifkácia 

 Čestné vyhlásenie o zápise v registri partnerov verejného sektora (ak je relevantné) 

 Čestné vyhlásenie uchádzača o neuložení zákazu účasti vo verejnom obstarávaní 
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OBEC PODOLIE 
adresa sídla:   Obec Podolie, č. 566, 916 22 Podolie 

okres Nové Mesto nad Váhom 

 

V Podolí, 08.10.2019       PaedDr. Rastislav Bobocký

       

Príloha č. 1 

 

Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk 
 

 

Obstaranie motorového vozidla- trojstranný sklápač 

 

Obchodné meno, adresa alebo sídlo uchádzača: 

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

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

IČO: .............................................................................................................................................. 

Tel., fax., e-mail.: ......................................................................................................................... 

Adresa internetovej stránky uchádzača: ....................................................................................... 

 

Celková cena eur bez DPH  

Hodnota 20% DPH v eur  

Celková cena tovarov a služieb 

v eur vrátane DPH 

 

 

 

 

 

 

 

V ................................... dňa ..................................... 

 

 

 

 

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

Odtlačok pečiatky a 

   podpis štatutárneho zástupcu 

 

 

 

 

 

 

 



OBEC PODOLIE 
adresa sídla:   Obec Podolie, č. 566, 916 22 Podolie 

okres Nové Mesto nad Váhom 

 

 

 

Príloha č. 2 

 

Technická špecifikácia 

     Splnil: 

Motor Diesel  

Objem 1898 ccm   

Výkon 120 kW   

Točivý moment 360 Nm/2.000 ot./min.   

Katalizátor     

Prevodovka 6. st. manuálna   

redukcia 1:2   

Polomer otáčania 6,1 m   

Miest na sedenie 2   

Pruženie listové perá   

Hmotnosť 3000 kg celková   

  800 kg užitočná   

Pohon 4x4   

EDS: uzávierka diferenciálu   

Emisie EURO 6   

Výbava ABS   

ESC   

TCS   

asistent rozjazdu z kopca a do kopca   

airbag   

klimatizácia   

Imobilizér   

centrálne zamykanie   

el. okná   

el. spätné zrkadlá   

denné svietenie   

ťažné zariadenie do 3 500 kg   

predné/zadné zásterky   

Nadstavba sklápač- trojstranný   

sklápač- trojstranný rozmery 2400 x 1800   

Bočnice vyvýšenie bočníc   

ochranná mriežka za kabínou   

 

 

Dátum: 

 

Miesto: 

 

Pečiatka, podpis oprávnenej osoby konať v mene hospodárskeho subjektu 



OBEC PODOLIE 
adresa sídla:   Obec Podolie, č. 566, 916 22 Podolie 

okres Nové Mesto nad Váhom 

 

 

 

 

Verejný obstarávateľ: 

Obec Podolie, Podolie 566, 916 22 Podolie  

Názov predmetu zákazky: 

“Obstaranie motorového vozidla- trojstranný sklápač” 

 

 

ČESTNÉ  VYHLÁSENIE 

o zápise v registri partnerov verejného sektora 

( ak je relevantné) 

 

 

Týmto čestne vyhlasujem, že ako uchádzač v zákazke s názvom predmetu: “ Obstaranie 

motorového vozidla- trojstranný sklápač ” nespĺňam podmienky na zápis v registri partnerov 

verejného sektora. 

 

 

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu uchádzača:   .......................................... 

 

Názov spoločnosti: ................................................................................................... 

 

Miesto podnikania:  .................................................................................................. 

 

IČO: ........................................................................................................................... 

 

Dátum: ...................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  …................................................................................ 

                                                                    pečiatka a  podpis štatutárneho zástupcu uchádzača 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBEC PODOLIE 
adresa sídla:   Obec Podolie, č. 566, 916 22 Podolie 

okres Nové Mesto nad Váhom 

 

 

 

 

 

Verejný obstarávateľ:  

Obec Podolie, Podolie 566, 916 22 Podolie  

Názov predmetu zákazky: 

“ Obstaranie motorového vozidla- trojstranný sklápač ” 

 

ČESTNÉ  VYHLÁSENIE 

uchádzača o neuložení zákazu účasti vo verejnom obstarávaní 

 

 

podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z.z. (účinný od 1.1.2019) 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

 

 

 

Týmto čestne vyhlasujem, že ako uchádzač v zákazke s názvom predmetu: “ Obstaranie 

motorového vozidla- trojstranný sklápač ” nemám uložený zákaz účasti vo verejnom 

obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, 

miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 

 

 

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu uchádzača:   .......................................... 

 

Názov spoločnosti: ................................................................................................... 

 

Miesto podnikania:  .................................................................................................. 

 

IČO: ........................................................................................................................... 

 

Dátum: ...................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

             

                                                             …................................................................................ 

                                                             pečiatka a  podpis štatutárneho zástupcu uchádzača 

 


