Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Formulár: Príloha č. 3.01 k vyhláške č. 35/2006 Z. z.
Druh postupu: Podprahové zákazky.
Druh zákazky: Tovar.

ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
Evidenčné číslo (značka) oznámenia (nezverejňuje sa)
Druh zákazky
Tovar

I.1
Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)
.
VPS SNINA, s.r.o.
IČO: 43 904 157
Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina
Slovenská republika
Kontaktné miesto (miesta): VPS SNINA, s.r.o., Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina
Kontaktná osoba: Ing. Ján Alušík, Mgr. Miroslav Kovalík
Mobil: +421 918817877, +421907290909
Telefón: +421 577622594
Fax: +421 577622183
E-mail: riaditel@vpssnina.sk; mirokov.orim@gmail.com
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa/obstarávateľa(URL):
Ďalšie informácie moţno získať na: inom mieste: vyplňte prílohu A.I.
Príloha A.I) Adresa a kontaktné miesto (miesta), na ktorých možno získať ďalšie informácie
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM
IČO: 40 291 642
17. novembra 73, 083 01 Sabinov
Tel.: 0907 290 909
E-mail: mirokov.orim@gmail.com
Slovenská republika
Súťaţné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťaţný dialóg a dynamický nákupný
systém) moţno získať na: inom mieste: vyplňte prílohu A.II.
Príloha A.II) Adresa a kontaktné miesto (miesta), na ktorých možno získať súťažné podklady a
doplňujúce dokumenty
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM
IČO: 40 291 642
17. novembra 73, 083 01 Sabinov
Tel.: 0907 290 909
E-mail: mirokov.orim@gmail.com
Slovenská republika
Ponuky alebo ţiadosti o účasť budú doručené na: iné miesto: vyplňte prílohu A.III.
Príloha A.III) Adresa a kontaktné miesto, na ktoré musia byť doručené ponuky

Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM
IČO: 40 291 642
17. novembra 73, 083 01 Sabinov
Tel.: 0907 290 909
E-mail: mirokov.orim@gmail.com
Slovenská republika
I.2Druh verejného obstarávateľa
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I.2 Druh verejného obstarávateľa
.1. iné - Iný verejný obstarávateľ
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona:
§ 6 ods. 1 písm. d)

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.1. Opis
Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa
II.1.1.
Dodávka univerzálneho kolesového traktora.
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo
II.1.2.poskytovania služieb
b) Tovar.
Dodanie tovaru.
Hlavné miesto dodania tovarov: VPS SNINA, s.r.o., Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina
NUTS kód:
SK041.
II.1.3.Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky je dodávka univerzálneho kolesového traktora. Podrobný opis predmetu
zákazky je uvedený v súťaţných podkladoch
II.1.4.Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet: 16600000-1 Špeciálne mechanizmy pre poľnohospodárstvo alebo lesníctvo
Hlavný slovník:, 16700000-2 Traktory/ťahače, 16800000-3
II.2. Množstvo alebo rozsah zákazky
II.2.1.Celkové množstvo alebo rozsah
1 kus
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:
Hodnota: 27.367,0000 EUR
II.2.2.Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH (bez DPH)
II.3. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie: v mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .
Hodnota: 3

ODDIEL III. PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1. Podmienky účasti
Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu
III.1.1.
do profesijného alebo obchodného registra
Informácie a formálne náleţitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
Uchádzač predloţí doklad potvrdzujúci splnenie podmienky účasti vo verejnom obstarávaní v
zmysle § 26 ods. 1 písm. f) zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZVO). Splnenie podmienky účasti uchádzač
preukáţe predloţením dokladu podľa § 26 ods. 2 písm. e), resp. ods. 4, resp. ods. 5. citovaného
zákona. Podľa § 128 ods. 1 citovaného zákona môţe uchádzač nahradiť doklad podľa § 26 ods.
1 písm. f) citovaného zákona potvrdením Úradu pre verejné obstarávanie o zapísaní do zoznamu
podnikateľov, platnom v čase predkladania ponúk.
Verejný obstarávateľ poţaduje predloţiť všetky doklady uvedené v tomto bode ako originály
alebo úradne overené kópie týchto dokladov.
Odôvodnenie: Verejný obstarávateľ poţaduje uvedené doklady z dôvodu vedomosti osobného
postavenia uchádzača.
III.1.2.Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náleţitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
Nevyţaduje sa.
III.1.3.Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náleţitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
1. Uchádzač predloţí zoznam dodávok tovarov za prechádzajúce 3 roky doplneným referenčnými
listami (potvrdeniami ako originály alebo úradne overené kópie) o plnení zmluvy s uvedením cien,
lehôt dodania a odberateľov. Ak odberateľom bol verejný obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení
potvrdí tento verejný obstarávateľ; ak odberateľom bola iná osoba ako verejný obstarávateľ,
dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je moţné, vyhlásením uchádzača o ich dodaní.
Za tovary rovnakého alebo podobného predmetu zákazky, bude verejný obstarávateľ akceptovať
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dodávky osobných motorových vozidiel.
2. Splnenie podmienky v zmysle § 28 ods. 1 písm. l) ZVO – opismi, fotografiami. Uchádzač
predloţí technický opis (technické parametre) a fotodokumentáciu ponúkaného tovaru predmetu
zákazky. Z dokumentov musí byť zrejmé splnenie všetkých poţiadaviek určených verejným
obstarávateľom v súťaţných podkladoch v kapitole D. Opis predmetu zákazky.
Verejný obstarávateľ poţaduje predloţiť všetky doklady uvedené v tomto bode ako originály
alebo úradne overené kópie týchto dokladov.
Odôvodnenie: Vzhľadom na komplexnosť poţadovaného predmetu zákazky verejný
obstarávateľ poţaduje uvedenú podmienku ako primeranú a jej zahrnutím medzi podmienky
účasti sleduje cieľ, aby verejný obstarávateľ mal preukázané, ţe uchádzač je schopný dodať
tovar, spĺňajúci technické poţiadavky na predmet zákazky podľa špecifikácie verejného
obstarávateľa a ţe má praktické skúsenosti s dodaním tovarov rovnakého alebo podobného
charakteru ako je predmet zákazky.
Minimálna poţadovaná úroveň štandardov (ak je to uplatniteľné):
1. Splnenie podmienky - uchádzač preukáţe referenčným listom – potvrdením o dodaní tovarov
rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky v priebehu predchádzajúcich
troch rokoch (2010, 2011, 2012), ţe úspešne dodal minimálne 1 zákazku tovarov, ktorej
predmetom bola dodávka univerzálneho kolesového traktora, referenčný list (potvrdenie) musí
byť v minimálnej hodnote 25.000 EUR bez DPH. Ak v referenčnom liste (potvrdení) bude uvedený
objem v inej mene ako EUR, uchádzač uvedie sumu v pôvodnej mene bez DPH a uvedie aj sumu
v EUR bez DPH, ktorú stanoví kurzom ECB platným ku dňu zverejnenia tejto výzvy.
III.1.4.Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská
Nie.

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1. Kritériá vyhodnotenia ponúk
Kritériá vyhodnotenia ponúk
IV.1.1.
Najniţšia cena.
Použije sa elektronická aukcia
IV.1.2.
Nie.
IV.2. Administratívne informácie
IV.2.1.Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ 414/VI-2013
IV.2.2.Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Lehota na prijímanie ţiadostí o súťaţné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum: 19.07.2013 Čas: 09.00 hod.
Úhrada za súťaţné podklady: Áno.
Cena: 13,0000 Mena: EUR
Podmienky a spôsob úhrady:
Poplatok za súťaţné podklady bude uhradený na kontaktnom mieste v hotovosti alebo bude
uhradený z účtu na číslo účtu 2627729734/1100, Tatra banka, a.s., variabilný symbol: IČO
záujemcu. Súčasťou písomnej ţiadosti o súťaţné podklady musí byť doklad, ktorým záujemca
preukáţe, ţe poplatok za súťaţné podklady bol uhradený (napr.: výpis z účtu, poštová
poukáţka...). V prípade úhrady prevodom z účtu resp. poštovou poukáţkou do správy
pre prijímateľa uviesť: úhrada SP, traktor, VPS Snina, s.r.o.
IV.2.3.Lehota na predkladanie ponúk
Dátum: 19.07.2013 Čas: 11.00 hod.
IV.2.4.Podmienky otvárania ponúk
Dátum: 22.07.2013 Čas: 10.30 hod.
Miesto: VPS SNINA, s.r.o., Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk:
Na otváraní obálok s ponukami sa môţe zúčastniť kaţdý uchádzač, ktorý predloţil ponuku v
lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač môţe byť zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa
na otváraní obálok s ponukami za uchádzača. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo
člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáţe na otváraní obálok s
ponukami preukazom totoţnosti a kópiou dokladu o oprávnení podnikať uchádzača.
Splnomocnený zástupca uchádzača sa preukáţe preukazom totoţnosti, kópiou dokladu o
oprávnení podnikať uchádzača a splnomocnením na zastupovanie.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
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VI.1.

Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Nie
Ak áno, uviesť odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy):

Ďalšie informácie
1. Súťaţné podklady sa poskytujú na základe písomnej ţiadosti poštovým stykom alebo
emailom na adrese: Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM, 17. novembra 73, 083 01 Sabinov.
Ţiadosť o súťaţné podklady bude podpísaná oprávnenou osobou uchádzača, v prípade
zaslania ţiadosti o súťaţné podklady emailom bude uvedená ţiadosť podpísaná a
oskenovaná.
VI.2.
2. Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, ţe v prípade poţiadania o súťaţné podklady
v posledné dni, nebudú môcť vyuţiť inštitút § 99 ods. 1 písm. e) a v prípade zasielania
prostredníctvom pošty, môţu byť súťaţné podklady doručené v posledný deň lehoty na
predkladanie ponúk.
3. Úradné hodiny kontaktného miesta verejného obstarávateľa: Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM,
17. novembra 73, 083 01 Sabinov sú v pracovných dňoch: od 08.30 do 14.30 h.
Obedňajšia prestávka je od 11.30 do 12.30 h.
Dátum odoslania tejto výzvy
VI.3.
28.06.2013
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