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V ý z v a n a   p r e d l o ž e n i e   c e n o v e j   p o n u k y 

zadania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru a poskytnutie služby 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

    Názov:   Mestská časť Bratislava - Rača  

    Sídlo:  Kubačova 21, 831 06 Bratislava  

    IČO:   00304557  

    Štatutárny zástupca:  Mgr. Michal Drotován  

 

2.  Názov zákazky: Komunálny kosiaci traktor a kompaktný traktor  

 

CPV kód:  16700000-2 - Traktory/ťahače  

16311000-8 - Kosačky trávnikov  

60000000-8 – Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  

 

3.  Predpokladaná hodnota zákazky: 51 438,00 EUR bez DPH (61 726,00 s DPH)  

 

4.  Podmienky financovania:  

Z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ neposkytuje 

preddavok ani zálohové platby. Cenu za predmet zákazky sa verejný obstarávateľ zaväzuje zaplatiť 

predávajúcemu na základe faktúry s lehotou splatnosti 21 dní odo dňa jej doručenia. Faktúra 

vystavená predávajúcim musí spĺňať náležitosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov 

platných v Slovenskej republike. V opačnom prípade je verejný obstarávateľ oprávnený faktúru 

predávajúcemu vrátiť na opravu. Lehota splatnosti opravenej faktúry začne v takom prípade plynúť 

až odo dňa doručenia opravenej faktúry obsahujúcej všetky potrebné zákonné náležitosti. Prílohou 

faktúry bude doklad preukazujúci odovzdanie predmetu dodania riadne a včas v zmysle 

požiadaviek verejného obstarávateľa podpísaný zodpovednými osobami verejného obstarávateľa a 

predávajúcim.  

 

5.  Opis predmetu zákazky:  

Predmetom obstarávania je dodanie nového, doposiaľ nepoužitého tovaru vrátane dopravy na 

miesto dodania a vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu min. 6 hodín, a to:  

 

a) Komunálny kosiaci traktor (John Deere X950R s príslušenstvom alebo ekvivalent) ......  1 ks 

b) Kompaktný traktor (John Deere 1026R s príslušenstvom alebo ekvivalent) ....................  1 ks 

 

 

a) Komunálny kosiaci traktor – požiadavky 

 Kosiaca jednotka so zadným vyhadzovaním 54D, 122 cm 

 Hydraulický vyklápateľný zberný kôš do výšky 2.307 mm, objem 650 l 

 Ultrazvuková signalizácia naplnenia zberného koša 

 Odstavná noha pre zberný kôš 

 Predná konzola na závažie 

 Predné závažie 19 kg – 4 ks 

 Cestná homologizácia – technický preukaz na prevádzku po pozemných 

komunikáciách 

 

Technická špecifikácia: 

Motor: 3-valcový, 4-taktný, kvapalinou chladený vznetový motor  

Zdvihový objem motora: 1.116 cm
3 
 

Počet valcov: 3 
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Menovitý výkon motora (ECE-R24): 18,1 kW / 24,3 HP pri 3.400 ot/min 

Objem palivovej nádrže: 19,7 l 

Typ paliva: motorová nafta 

Prevodovka: hydrostatická, pedály Twin Touch 

Max. rýchlosť (dopredu / dozadu): 16,1 km/hod / 9,7 km/hod 

Prietok hydraulickej kvapaliny: 18 l/min 

Pohon: zadná náprava 

Šírka pracovného záberu: 122 cm 

Výška kosenia (hydraulický zdvih): 25 - 112 mm 

Počet polôh výšky kosenia: 13 

Vyhadzovanie trávy: zadné 

Objem zberného koša: 650 l 

Polomer otáčania (pravá / ľavá strana): 155 / 183 cm  

Rozmer predných / zadných pneumatík: 18x8.5-8 / 26x12-12  

Dĺžka: 3.449 mm 

Dĺžka (vrátane predných závaží): 3.700 mm 

Šírka (bez kosiacej jednotky): 1.180 mm 

Rázvor osí kolies: 1.470 mm 

Výška: 1.533 mm 

Svetlá výška: 145 mm 

Hmotnost (bez kosiacej jednotky): 976 kg 

 

 

b) Kompaktný  traktor – požiadavky 

 Medzinápravová kosiaca jednotka, 137 cm 

 Čelný nakladač 120R 

 Snehová radlica s technickým osvedčením 

 Rozmetadlo s technickým osvedčením 

 Zametacia kefa s technickým osvedčením 

 Homologizácia na prevádzku po pozemných komunikáciách 

 

Technická špecifikácia: 

 Traktor: 

Motor: 3-valcový, 4-taktný, kvapalinou chladený vznetový motor  

Zdvihový objem motora: 1.116  cm
3
 

Menovitý výkon motora (97/68/EC): 18,5 kW / 25,2 HP pri 3.200 ot/min 

Menovitý výkon motora (ECE-R24): 17,5 kW / 23,8 HP pri 3.200 ot/min 

Menovitý výkon (PTO): 13,4 kW / 18 HP 

Max. krútiaci moment: 63,7 Nm pri 1.900 ot/min 

Objem palivovej nádrže: 21,2 l 

Typ paliva: motorová nafta 

Prevodovka: automatická-hydrostatická 

Rýchlosť(nižší prevod. stupeň L / vyšší prevod. stupeň H): 0 - 6,6 km/hod / 0 - 14,6 

km/hod 

Prietok hydraulickej kvapaliny: 24 l 

Prietok hydraulickej kvapaliny (pre pohon náradia): 13,2 l 

Prietok hydraulickej kvapaliny (pre riadenie): 10,8 l 

Zdvihová kapacita (v zdvihovom bode): 525 kg 

Zdvihová kapacita (na konci ramien): 309 kg 

Otáčky zadného vývod. hriadeľa: 540 ot/min 

Otáčky stredného vývod. hriadeľa: 2.100 ot/min 

Rozmer predných / zadných pneumatík: 18x8.5-10 4PR / 26x12-12 4PR 

Dĺžka s 3-bodovým závesom: 2.846 mm 

Celková šírka: 1.200 mm 

Rázvor osí kolies: 1.450 mm 

Výška (s kabínou): 1985 mm 
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Max. prípustná hmotnosť: 1.327 kg 

Zaťaženie prednej / zadnej nápravy: 612 / 715 kg 

Ťažná kapacita: 1.370 kg 

Hmotnosť bez náplní (s kabínou): 850 kg 

Zadný vývod hydrauliky-3. pár  

Predný 3-bodový záves kat. 0 

Predný vývodový hriadeľ- 2.000 ot/min 

Predný držiak vývodového hriadeľa 

Predný 3-bodový záves pre vývodový hriadeľ 

Pohon všetkých kolies 4x4  

Mechanická uzávierka zadnej nápravy  

Pneumatiky s industriálnym dezénom  

Predný záves na snehovú radlicu 

Zadný záves kategórie I. (pripojenie náradia s uchytením kategórie I.) 

Kabína s kúrením, pracovným osvetlením a stieračom čelného skla 

Stredný vývodový hriadeľ (možnosť pripojenia medzinápravovej kosačky) 

Zadný vývodový hriadeľ (pohon náradia) 

  

 Snehová radlica: 

Šírka pracovného záberu: 1.400 mm  

Šírka pracovného záberu pod uhlom 30°: 1.320 mm  

Pripojenie na predný 3-bodový záves kategórie IN  

Hmotnosť: 125 kg 

Hydraulické naklápanie a zdvih radlice  

Gumený spodný brit  

Kopírovacie kolesá 

 

 Rozmetadlo: 

Šírka pracovného záberu: 0 , 9 -9  m 

Objem zásobníka: 250 l 

Pripojenie na zadný 3-bodový záves kategórie I.  

Max. nosnosť 500 kg 

Prídavné osvetlenie pre rozmetadlo  

Kryt zásobníka 

Ovládanie šírky rozmetávania z kabíny 

 

 Zametacia kefa: 
Šírka pracovného záberu: 1.250 mm 

Priemer kefy: 530 mm  

Hydraulické naklápanie 

Uhol zametania: + 16°, 0°, - 16°  

Pripojenie na predný 3-bodový záves kategórie IN  

Plynule nastaviteľné kopírovacie kolesá  

Hmotnosť: 110 kg 

Kardanový hriadeľ na pripojenie zametacej kefy  

Bočný primetací kartáč 

Zberná nádoba na nečistoty pre zametaciu kefu  

Kropenie 12V s objemom 200 l, pripojenie na zadný 3-bodový záves 

 

 

Uchádzačom sa umožňuje predloženie ponuky s ekvivalentným riešením. Verejný obstarávateľ 

bude akceptovať ako ekvivalent len tovar s rovnakou alebo vyššou kvalitou/parametrami ako je 

požadovaný predmet zákazky.  

 

Uchádzač, ktorý predloží ponuku s ekvivalentným riešením, predloží vo svojej ponuke aj obchodnú 

značku a typ ponúkaného tovaru vrátane príslušenstva. Uchádzač túto podmienku splní 
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predložením napr. prospektového materiálu vrátane podrobnej technickej špecifikácie, technickými 

listami, špecifikáciou jednotlivých zariadení.  

 

6. Miesto dodania predmetu zákazky:  

Názov:    Mestská časť Bratislava-Rača  

Kontaktné miesto:  Kubačova 21, 831 06 Bratislava  

Kontaktná osoba:  Bc. Tomáš Halinkovič  

e-mail:    tomas.halinkovic@raca.sk  

tel. č.:    0905 320 648  

 

7. Miesto a  lehota na predkladanie ponúk:  

1. Uchádzač predloží ponuku, t. z. doručí verejnému obstarávateľovi, v uzavretom obale/obálke s 

označením „Neotvárať“ a heslom „Traktor“ osobne, alebo poštovou zásielkou, na adresu 

verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1 tejto výzvy a v lehote na predkladanie ponúk.  

2. Lehota na predkladanie ponúk: do 10.07.2019 do 12:00 hod.  

3. V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je podľa lehoty na 

predkladanie ponúk rozhodujúci termín (t. z. hodina a deň) doručenia ponuky verejnému 

obstarávateľovi.  

4. Ponuka predložená po lehote na predkladanie ponúk nebude predmetom vyhodnocovania a 

bude vrátená v neporušenom obale uchádzačovi.  

 

8. Lehota dodania predmetu zákazky: do 60 dní od účinnosti zmluvy  

 

9. Kritéria vyhodnotenia ponúk:  

1. Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude celková cena za predmet zákazky vyjadrená v EUR            

s DPH, resp. celkom v EUR (v prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH).  

2. Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorého celková cena v EUR za predmet zákazky 

bude zo všetkých predložených ponúk najnižšia.  

 

10. Spôsob určenia ceny:  

Cena predmetu  zákazky bude  určená v zmysle zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení 

neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č.87/1996 Z.z, 

ktorou sa  vykonáva zákon o cenách ako cena konečná, nemenná a maximálna t.j. v cene sú 

zahrnuté všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky okrem prípadov zákonnej úpravy 

DPH. 

 

Ak je uchádzač zdaniteľnou osobou pre DPH v zmysle príslušných predpisov (ďalej len 

„zdaniteľná osoba“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedenie v zložení: 

 navrhovaná zmluvná cena v EUR bez DPH, 

 sadzba DPH v % a výška DPH v EUR , 

 navrhovaná zmluvná cena v EUR vrátane DPH. 

 

Ak  uchádzač nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v EUR. 

Skutočnosť, že nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uchádzač uvedie v ponuke.  

 

11. Podmienky účasti:  

1. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa 

osobného postavenia: § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 

obstarávaní.  

2. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) preukáže uchádzač doloženým 

dokladom o oprávnení poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky (Výpis 

z Obchodného alebo Živnostenského registra – kópia). 
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3. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) uchádzač preukáže čestným 

vyhlásením podľa prílohy č. 2 tejto výzvy. 

 

12. Typ zmluvy: Kúpna zmluva  

1. Návrh zmluvy je prílohou č. 3 tejto výzvy.  

2. Návrh zmluvy podpísaný oprávnenou osobou uchádzača musí byť súčasťou ponuky 

uchádzača.  

 

13. Vylúčenie uchádzača:  

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vylúčiť uchádzača alebo jeho ponuku z procesu 

obstarávania, ak:  
a) uchádzač nesplnil stanovené podmienky účasti,  

b) uchádzač nepreukázal splnenie podmienok účasti stanovenými dokladmi alebo nedoručil 

požadované vysvetlenie alebo doplnenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti 
v lehote stanovenej v žiadosti o vysvetlenie alebo doplnenie dokladov,  

c) cenová ponuka uchádzača je mimoriadne nízka vzhľadom na trhové podmienky dodávania 
obstarávanej komodity,  

d) ponuka uchádzača nespĺňa požiadavky na predmet obstarávania,  

e) uchádzač sa v predchádzajúcom dodávateľskom záväzkovom vzťahu uzavretom s Mestskou 

časťou Bratislava -Rača dopustil podstatného porušenia zmluvných povinností.  

 

14. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk:  

1. Úspešnému uchádzačovi bude odoslané oznámenie o prijatí jeho ponuky.  

2. Úspešný uchádzač je povinný v lehote do 5 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia 

o úspešnosti ponuky predložiť v 4-och originálnych vyhotoveniach Kúpnu zmluvu (podpis, 

pečiatka, dátum).  

 

15. Doplňujúce informácie:  

1. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.  

2. Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe 

zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať žiadosť o nápravu v zmysle zákona 

č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.  

3. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predkladaním ponuky znáša uchádzač bez 

finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného 

obstarávania.  

4. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk v prípade 

rozporu s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa a zároveň právo zrušiť súťaž, ak sa 

podstatne zmenia okolnosti za ktorých bola vyhlásená a ktoré verejný obstarávateľ nemohol 

predpokladať.  

5. V ostatných právnych vzťahoch sa budú kupujúci a predávajúci riadiť príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými súvisiacimi všeobecne záväznými 

právnymi predpismi.  

 

 

 

 

V Bratislave, dňa 02.07.2019 
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Príloha č. 1 

Cenová ponuka – Návrh na plnenie kritérií 

 

Názov zákazky: Komunálny kosiaci traktor a kompaktný traktor  

 

Identifikačné údaje 

Obchodné meno:                                                 .............................................................. 

Sídlo:                                                                  .............................................................. 

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

Kontaktná osoba:    .............................................................. 

e-mail:      .............................................................. 

t.č.:      .............................................................. 

P.č. Položka
1
 

Celková cena 

bez DPH 
DPH 

Celková cena 

s DPH 

1.  
Komunálny kosiaci traktor 

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

2. 
Kompaktný traktor 

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

     
SPOLU   

  

Cena celkom 

bez DPH   

   

DPH 
  

   

Cena celkom 

s DPH   

 

pozn.:  
1
 vrátane všetkých nákladov súvisiacich s dodaním tovaru  

 

som/nie som* platcom DPH 

(*nehodiace sa prečiarknite) 

 

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

 

 

                                                                                         

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

                                                              podpis a pečiatka 

                         (v súlade so zápisom v Obchodnom registri resp. Živnostenskom registri)   
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Príloha č. 2 

                                                                                                    

 

 

 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE 

 

 

 
predložené v rámci zákazky 

 

 

Komunálny kosiaci traktor a kompaktný traktor  

 

 

v zmysle § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní 

 

 

 

 

 

Dolupodpísaný,...................................................................................................... 

 

 

ako štatutárny zástupca – konateľ spoločnosti...........................................................  

 

 

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

 

 

 

 

čestne vyhlasujem, že spoločnosť nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený 

konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého 

pobytu. 

 

 

 

 

 

V......................................, dňa........................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                       Podpis štatutárneho zástupcu uchádzača 

                                                  Pečiatka 


