
Obec Kráľovičove Kračany, 930 03 Kráľovičove Kračany č. 109 

 

Výzva na predloženie  ponúk v rámci postupu verejného obstarávateľa 
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Obec Kráľovičove Kračany ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 odst.1, písm. b) zákona č. 

343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov  žiada o predloženie ponuky v procese zadávania zákazky s nízkou 

hodnotou podľa § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky.  

 

1. Predmet zákazky: „Rozšírenie technického zázemia obce- Traktor vrátane  

príslušenstva - jazdený“ 

2. Identifikácia verejného obstarávateľa: Obec Kráľovičove Kračany 

Sídlo: Kráľovičove Kračany  

930 03 Kráľovičove Kračany 109 

Slovenská republika 

IČO: 00305529 

Kontaktné miesto: Obecný úrad Kráľovičove Kračany 

Kontaktná osoba: Zoltán Wurczell 

Tel: 0905 486 279 

 E-mail: kralkracany@nextra.sk 

Výzva na predkladanie súťažných ponúk je dostupná priamo a bez obmedzení či 
poplatkov na internetovej adrese obce : http://www.kralovicovekracany.sk/ 

3. Druh zákazky: zákazka s nízkou hodnotou na uskutočnenie projektu — proces verejného 

obstarávania, podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov. 

4. Spoločný slovník obstarávania CPV: Hlavný slovník: 16700000-2-Traktory, 16810000-6-

Časti poľnohospodárskych mechanizmov. 
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5. Opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky je dodávka jazdenej /nie novej/ 
poľnohospodárskej techniky, ktorá sa skladá z 3 častí a to : 

1. Kolesový traktor-jazdený 

2. Mulčovač- použitý 

3. Snehový pluh- použitý 

       Uchádzač môže predložiť ponuku len pre všetky časti predmetu zákazky spoločne. 

 

6. Miesto dodania predmetu zákazky: Obec Kráľovičove Kračany. 

 

7. Financovanie predmet zákazky: Zákazka bude financovaná  z vlastných zdrojov.  

8. Predpokladaná hodnota zákazky: 30 000,- € s DPH./ tridsaťtisíc EUR./ 

9. Lehota na dodanie predmetu zákazky: maximálne do 26.02.2021. 

 

10. Lehota na predloženie ponuky: 19.02.2021 do 13.00 v elektronickej podobe alebo poštou 
či osobne v úradných hodinách obce v uzavretej obálke s označením „ Rozšírenie 
technického zázemia obce- Traktor vrátane príslušenstva -jazdený.“ 

Uchádzač zároveň v ponuke predloží podklady k technickej špecifikácii t.j. technický 
popis, vyobrazenie alebo iný podporný dokument, z ktorého je možné jednoznačne určiť 
konkrétnu značku, typ a technické parametre. Ponuka uchádzača musí obsahovať návrh 
Kúpnej zmluvy. 

11. Mena a ceny: Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za kompletné uskutočnenie predmetu 
zákazky uvedená v ponuke uchádzača bude vyjadrená v eurách (EUR). 

 

12. Termín otvárania ponúk: 22.02.2021 o 13.30 hod. na adrese obecný úrad Kráľovičove Kračany   
                                                  v kancelária starostu obce. 

 Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení ponúk  

všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali. 

13. Vyhodnotenie splnenia účasti: Z verejného obstarávania bude vylúčený uchádzač, ktorý v 
ponuke: nepredložil požadované doklady alebo informácie, predložil neplatné doklady, poskytol 
nepravdivé alebo skreslené informácie. 

15. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude najnižšia navrhovaná 
cena vrátane DPH za  predmet zákazky. 

 

16. Lehota viazanosti ponuky: Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: 
31.12.2021. 

 

17. Doplňujúce informácie: 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za dodanie predmetu 

zákazky prevyšuje finančný limit vyčlenený verejným obstarávateľom pre požadovaný predmet zákazky. 
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Na základe kritérií na hodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač, s ktorým verejný 

obstarávateľ podpíše Kúpnu zmluvu podľa  predloženej cenovej ponuky. 

 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo podpísať zmluvu s ďalším uchádzačom v prípade, a úspešný 

uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odmietne podpísať navrhovanú zmluvu. 

V Kráľovičových Kračanoch 04.02.2021 

 

 

Za verejného obstarávateľa : 

 

 

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

                                                Zoltán Wurczell-starosta obce 


