Výzva na predkladanie ponúk
pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

1. Verejný obstarávateľ:
Názov verejného obstarávateľa: Obec Lemešany
Sídlo: Lemešany 186, 082 03 Lemešany
IČO: 00327344
DIČ: 2021225569
Kontaktná osoba (meno a priezvisko): Ing. Marko Bučko
tel. č. kontaktnej osoby: 0905589621
e-mail kontaktnej osoby: starosta@lemesany.sk
adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa /URL/: https://www.lemesany.sk
2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona:
Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.
3. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa: Dodanie komunálneho malotraktora
s čelným nakladačom
4. Druh zákazky: Tovar
5. Hlavné miesto dodania tovaru/poskytnutia služieb/uskutočnenia stavebných prác: Obec
Lemešany, okres Prešov.
6. Výsledok verejného obstarávania: S úspešným uchádzačom bude uzatvorená kúpna
zmluva. Predmet obstarávania sa požaduje dodať v lehote do 30 dní od vystavenia
objednávky, lehota splatnosti je 30 dní po dodaní.
7. Opis predmetu zákazky: Predmetom obstarávania je komunálny malotraktor s čelným
nakladačom s požadovaným minimálnym výkonom v intervale 26 – 35 HP, ktorého súčasťou
je aj trojstranne vyklápací príves. Podrobný opis je uvedený v prílohe č. 1 tejto výzvy.
8. Spoločný slovník obstarávania: 16700000-2 Traktory/ťahače
9. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: Predpokladaná hodnota zákazky bude
určená týmto prieskumom (určenie predpokladanej hodnoty a určenie úspešného uchádzača
bude realizované jedným prieskumom trhu), pričom prieskum trhu je nástrojom na určenie
predpokladanej hodnoty zákazky v zmysle § 6 ods. 1 ZVO.
10. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania: Predmet obstarávania bude
financovaný z prostriedkov verejného obstarávateľa a projektu „Zriadenie zberného dvora
v obci Lemešany“ schváleného v rámci Operačného programu Ľudské zdroje
11. Podmienky účasti: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti osobného postavenia podľa
§ 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní a nesmie u neho existovať dôvod na
vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ
overí splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) u uchádzača registrovaného v

Zozname hospodárskych subjektov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie, príp.
nahliadnutím do verejne dostupného obchodného/živnostenského registra a registra osôb so
zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, vedenom ÚVO.
12. Kritérium/kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia: Ponuky sa
vyhodnocujú na základe kritéria najnižšia cena. Poradie uchádzačov sa zostaví podľa
predložených ponukových cien zoradením podľa výšky ceny vrátane DPH. Ako úspešný bude
vyhodnotený uchádzač, ktorého ponuka bude najnižšia.
13. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: 15.12.2021 do: 8:30hod
Na ponuku predloženú po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ nebude
prihliadať.
14. Spôsob a miesto na predloženie ponúk: Ponuky sa predkladajú elektronicky - emailom
na adresu kontaktnej osoby s označením predmetu správy tak, aby bolo zrejmé, že ide o
ponuku do tohto verejného obstarávania.
15. Požadovaný obsah ponuky: Ponuka musí obsahovať návrh uchádzača na plnenie
hodnotiacich kritérií spolu s identifikačnými údajmi a technickú špecifikáciu ponuky, odporúča
sa využiť priložené vzory č. 2 a 3. Uchádzač môže predložiť aj technický/katalógový list,
obrazovú dokumentáciu atď.) Zmluva, ktorá je prílohou tejto výzvy sa nepredkladá,
predložením ponuky uchádzač bez výhrad akceptuje jej znenie ako aj ostatné podmienky tohto
verejného obstarávania.
16. Vyhodnotenie ponúk:
Vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska
splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe
kritéria na vyhodnotenie ponúk, a to v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste
v poradí. Ak ponuka uchádzača nebude obsahovať všetky náležitosti podľa tejto výzvy,
uchádzač bude požiadaný o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov.
Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo jeho ponuky, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok
účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač
umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky
na predmet zákazky.
Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení
ponúk všetkým uchádzačom elektronicky. Verejný obstarávateľ bude úspešného uchádzača
kontaktovať prostredníctvom elektronickej pošty ihneď po vyhodnotení. S úspešným
uchádzačom bude uzatvorená kúpna zmluva podľa vzoru uvedeného v prílohe tejto výzvy,
v ponuke sa nepredkladá.
17. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky: Štátny jazyk, slovenský jazyk (alebo český
jazyk)
18. Zákazka sa týka projektu / programu financovaného z fondov EÚ: projekt „Zriadenie
zberného dvora v obci Lemešany“ schváleného v rámci Operačného programu Ľudské zdroje
19. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk: 7.12.2021

Prílohy:
1: Opis predmetu zákazky
2: Návrh uchádzača na plnenie a Technická špecifikácia ponuky
3. Návrh zmluvy

Ing. Marko Bučko
starosta obce Lemešany

