
Výzva na predloženie ponuky

Technické služby mesta Prešov, a.s.

V Prešove, 3.4.2019

Vec: Výzva na predloženie ponuky

Agentúra  regionálneho  rozvoja  Prešovského  samosprávneho  kraja  na  základe  poverenia  od

TSmP, a.s.  na uskutočnenie procesu verejného obstarávania na uvedený predmet zákazky sa

v rámci prieskumu trhu v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní dovoľuje

obrátiť na Vás so žiadosťou o predloženie cenovej ponuky na nasledovný predmet obstarávania:

„Technika pre zvoz a spracovanie BRO- Zvozový vlek“

1. Identifikácia : 

 v zmysle § 7 ods. 2 písm. a ZVO: 

Názov verejného obstarávateľa / obstarávateľa: Technické služby mesta Prešov, a.s.

Sídlo: Bajkalská 33, 080 01 Prešov, Slovenská republika

IČO: 317 189 14

DIČ:       2020520656

IČ DPH:              SK 2020520656

Tel.:      +421 51/773 12 02

Internetová stránka: https://www.tsmp.sk/

Bankové spojenie:   Doplniť

Číslo účtu.:              Doplniť

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky:

Agentúra regionálneho rozvoja PSK, Prostějovská 117/A, 080 01 Prešov

3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky:

Mgr. Drahoslava Gmitrová, mobil: 0915 946513 

4. Predmet obstarávania:

Vyvážací vlek /Zvozový vlek s hydraulickou rukou 

5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: 

Kúpna zmluva v prílohe č. 2 tejto výzvy

6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania): 

Názov: Vyvážací vlek /Zvozový vlek s hydraulickou rukou
Minimálne  požadované
technické parametre:

Maximálna prípustná celková hmotnosť min.7,0 t
Vlastná hmotnosť bez hydraulickej ruky max. 1,5 t
vzduchové brzdy min. na 2 kolesách
Maximálny prierez ložnej plochy min. 1 m2

Maximálna nakladací objem min. 5,5 m3

Dĺžka ložnej plochy min. 3,5 m
Šírka max. 2.300 mm



Pneumatiky 500/50-17
Klanice z hliníkovej zliatiny
Počet klaníc: 4 páry, výška min.120cm
A-nohy s opornou šírkou min. 2,80 m 
Pozinkovaná konštrukcia
Hydraulická ruka k zvozovému vleku

Minimálne požadované 
technické parametre:

Max. dosah  min. 5,3 m
Nosnosť pri max. dosahu min. 570 kg
Vlastná hmotnosť max. 620 kg
Nekonečný rotátor 
Drapák 
Ovládanie z plošiny

Ak  sa  kdekoľvek  v súťažných  podkladoch,  v špecifikácii,  v cenovom  formulári,  alebo  inej

sprievodnej  dokumentácii  objaví  akýkoľvek  odkaz  na  konkrétnu  značku,  typ,  výrobcu,  výrobný

postup, patent, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby je možné nahradiť ekvivalentnou

náhradou, ktorá však musí dosahovať minimálne technické požiadavky a kvalitatívne parametre

ako pôvodne navrhované. Ak uchádzač využije možnosť predložiť ekvivalentnú náhradu vyznačí to

farebne vo svojej ponuke v ocenenom položkovitom  rozpočte.

7. Predpokladaná hodnota zákazky:  23 200,00 € bez DPH

8. Miesto a termín dodania predmetu zákazky: 

Termín dodania do 30 dní odo dňa účinnosti zmluvy, miesto dodania: Bajkalská 33, 080 01 Prešov

9. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: 

30 dní

10. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: Súčasťou výzvy je cenový 

formulár a návrh kúpnej zmluvy.

11. Lehota na predloženie ponuky: 

11.04.2019;14,00 hod.

12. Spôsob predloženia ponuky: 

Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej  forme v jednom vyhotovení, doručená spolu so 
všetkými požadovanými dokladmi, v zalepenej obálke doporučeným listom alebo osobne 
s označením predmetu zákazky: „ Technika pre zvoz a spracovanie BRO- Zvozový vlek“

na adresu:  Agentúra regionálneho rozvoja PSK

Prostějovská 117/A

08001 Prešov

a) Ponuky,  návrhy  a  ďalšie  doklady  a  dokumenty  vo  verejnom  obstarávaní  sa

predkladajú v štátnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom

jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí

pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. 

13. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia   ponúk: 

Kritériom  pre  vyhodnotenie  je:  celková  cena  bez  DPH  za  dodanie  celého  predmetu

obstarávania, bližšie popísaného v zmysle bodu 6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmet

obstarávania).
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14. Pokyny  na  zostavenie  ponuky:  (uviesť  formu,  počet  vyhotovení,  jazyk,  spôsob  označenia

ponuky, možnosť, resp. nemožnosť variantného riešenia,) 

- Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje: uviesť podľa predmetu

zákazky, napr.:

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

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

predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá.

b. Vyplnený cenový formulár. 

V cenovom formulári je nutné v stĺpci s názvom Vlastná špecifikácia doplniť 

špecifikáciu ponúkaného tovaru. 

c. Fotokópia  dokladu  o  oprávnení  dodávať  tovar,  poskytovať  službu  resp.

uskutočňovať  stavebné  práce (u  právnických  osôb  napr.  výpis  z  obchodného

registra,  u  fyzických  osôb  napr.  výpis  zo  živnostenského  registra).  Doloženým

dokladom  uchádzač  preukáže  oprávnenie  dodávať  tovar,  uskutočňovať  stavebné

práce  alebo  poskytovať  službu  v súlade  s požiadavkami  na  plnenie  predmetnej

zákazky. 

d. Návrh kúpnej zmluvy  podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo

členom  štatutárneho  orgánu  alebo  iným  zástupcom  uchádzača,   ktorý  je

oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch podľa prílohy tejto

výzvy. Uchádzač  vyplní  sivo  vyfarbené  políčka  (za  príslušnú  časť  za  ktorú

predkladá ponuku).

e. Návrh na plnenie kritéria (za príslušnú časť za ktorú predkladá ponuku).

15. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

a. Verený obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača na uzavretie Zmluvy. 

S úctou, 

.......................................................... 
Ing. Artúr Benes

          generálny riaditeľ ARR PSK

Prílohy: 
Príloha č. 1 – „Cenový formulár“
Príloha č. 2 – vzor „Kúpna zmluva“
Príloha č. 3- Návrh na plnenie kritéria
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