
      Záhradnícke a rekreačné služby  

Švermova 45 

974 01 BANSKÁ BYSTRICA 
 

  

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 

zákazka na dodanie tovaru podľa § 117zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v platnom znení 

Výzva na predloženie ponuky za účelom zistenia predpokladanej hodnoty zákazky. 
V prípade, že budú predložené ponuky budú vo finančnom limite obstarávateľa a finančnom limite pre 

zákazku s nízkou hodnotou, budú použité vo výberovom konaní. 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

 Názov organizácie:  Záhradnícke a rekreačné služby 

 Adresa:    Švermova 45, 974 04 Banská Bystrica 

 IČO:    00 183 075 

        Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie:  Ing. Janka Majerová 
0918 804 401, 048/28 51 805 

        Kontaktné osoby vo veciach technických:    Andrej Dubovický, 0907 816 242 

 
2. Opis predmetu zákazky 
 

 Názov zákazky:  „Nákup elektromobilu – čistiaceho stroja s cisternou“ 
 

Spoločný slovník obstarávania (CPV):  
34114000-9 Špeciálne vozidlá 
34133100-9 Cisternové vozidlá 
34144450-7 Kropiace vozidlá 

 
Predmetom obstarávania je nákup elektromobilu - čistiaceho stroja s cisternou. Podrobná špecifikácia 
požadovaného elektromobilu je uvedená v prílohe č. 1 Výzvy.  

Verejný obstarávateľ nebude brať v úvahu ekvivalentné produkty. 
 
3. Finančný limit obstarávateľa:  40 000,00  Eur s DPH 

Verejný obstarávateľ nie je platcom DPH. 
 

4. Podmienky financovania predmetu obstarávania: Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu 
verejného obstarávateľa. Zálohy nebudú poskytované.  

 
5. Podmienky účasti uchádzačov:  

Osobné postavenie § 32 ods. 2 písm. e):  
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť fotokópiu dokladu o oprávnení uskutočňovať dodávať tovar alebo 
poskytnúť službu v predmete zákazky. 

 
Takýmito dokladmi sú napr.:  
- živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra (predkladá fyzická osoba -podnikateľ, 

príspevková organizácia - podnikateľ),  
- výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba - podnikateľ, fyzická osoba - podnikateľ 

zapísaný v obchodnom registri),  
- iné oprávnenie vydané podľa osobitných predpisov resp. ekvivalentný doklad.  
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Osobné postavenie § 32 ods. 2 písm. f):  
Čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá zákaz účasti vo verejnom obstarávaní. 
V prípade, že je uchádzač zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov, predloží informatívny výpis zo 
zoznamu, resp. webový odkaz na overenie danej skutočnosti. 

 

6. Lehota na predkladanie ponúk: 07.02.2019 do 13:00 
Ponuka predložená po uplynutí lehoty nebude vyhodnocovaná.  
Kompletné ponuky doručiť prostredníctvom mailu na adresu: janka.majerova@zaaresbb.sk alebo  
písomne prostredníctvom pošty/ osobne na adresu:  
      Záhradnícke a rekreačné služby 
      Švermová 45 
      974 01 Banská Bystrica 

 

7. Požiadavky na obsah ponuky 
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať: 
1. Kópiu dokladu o oprávnení dodávateľ tovar, ktorý je predmetom zákazky podľa bodu 5 tejto Výzvy. 
2. Čestné vyhlásenie podpísané uchádzačom/ Výpis zo zoznamu hospodárskych subjektov podľa bodu 5 

tejto Výzvy. 
3. Cenovú ponuku na predmet zákazky podľa prílohy č. 2 tejto Výzvy. 
4. Ponukový list/ opis ponúkaného predmetu zákazky - označenie a špecifikácia ponúkaného a 

naceneného elektromobilu, aby bolo možné odkontrolovať splnenie všetkých bodov požadovanej 
špecifikácie v prílohe č. 1 
 

8. V prípade, že ponuka uchádzača bude obsahovať všetky náležitosti podľa bodu 7. Výzvy, ponúkaný 
elektromobil bude spĺňať potrebnú špecifikáciu a cenová ponuka bude vo finančnom limite verejného 
obstarávateľa bude použitá vo výberovom konaní. Výsledkom úspešného výberového konania bude 
uzavretie kúpnej zmluvy. 

           
 
Prílohy: 
č. 1  Opis predmetu zákazky 
č. 2  Cenová ponuka 
 
 
 
 
 
 
 
 
Banská Bystrica, 31.01.2019 
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Príloha č. 1 

 

Špecifikácia elektromobilu - čistiaci stroj s cisternou 

 

- Akumulátorový vozík s cisternou 

- palivo – elektrina, 48 V / 800 Ah 

- počet miest na sedenie - 2 

- prevodovka – CVT / 1 

- najväčšia prípustná celková hmotnosť – minimálne 3 300 kg 

- prevádzková hmotnosť vozidla – 1 800 kg 

- nosnosť vozíka 1 500 kg 

- celkové rozmery maximálne d - 3 800mm, š - 1 400 mm, v - 2 300 mm aj s majákom 

- vonkajší prejazdný rádius 3 200 mm 

- šírka prejazdnej uličky 2 600 mm 

- výkon – 10,0 kW, 

- konštrukčná rýchlosť vozidla – 40 km/h 

- maximálny dojazd 120 km 

- vonkajší zvuk vozidla – maximálne do 65 dB 

- externý nabíjač batérií 

- nadstavba s certifikovanou cisternou s objemom 1 000 l vybavenou prepážkami 

- výbava – zvuková signalizácia pri cúvaní, cestné osvetlenie, maják zábleskový, servoriadenie, 

uzatvorená kabína s vykurovaním, odpruženie prednej a zadnej nápravy, spätné zrkadlá, 

bezpečnostný ochranný rám obsluhy  

- záručná doba na elektromobil komplet 60 mesiacov alebo 1 000 Mth 

- reakčný čas po nahlásení poruchy elektromobilu 1 hod., sankcia za nedodržanie uvedenej 

podmienky v sume 2 000,- €. 

 



      Záhradnícke a rekreačné služby  

Švermova 45 

974 01 BANSKÁ BYSTRICA 
 

  

Príloha č. 2 

 

CENOVÁ PONUKA 
 

Uchádzač 

Obchodné meno:  

Sídlo dodávateľa:  

Oprávnená osoba:  

IČO:  

DIČ:  

IČ DPH:  

Email:  

Telefón: 

 

Cenová ponuka 

Predmet zákazky 
Celková cena 

 v EUR bez DPH 
Výška DPH v 

EUR 
Celková cena 
 v EUR s DPH  

„Nákup elektromobilu – čistiaceho 

stroja s cisternou“ 

   

 
 
Platca DPH: áno – nie 
(ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť ako súčasť tohto návrhu) 
 
   
 
  
 
 
V ..............................................., dňa......................  ....................................................... 

uviesť miesto a dátum podpisu                 pečiatka, podpis uchádzača 
 

 

 

 

 

 

 


