Slovenská
národná
galéria

Výzva
na predkladanie ponúk
v zmysle zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z.

1. Verejný obstarávateľ: Slovenská národná galéria – vysunuté pracovisko Kaštieľ Strážky
Poštová adresa:
Mednynánszkeho 25
Mesto:
Spišská Belá
PSČ:
059 01
IČO:
164 712
Kontaktná osoba:
Mgr. Mária Šelepová
Tel. č.:
+ 421 903 526 832
e-mail:
strazky@sng.sk
adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): www.sng.sk
2.

Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona:
§ 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

3. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa: Profesionálny malotraktor YUKON
W 5064
4. Druh zákazky - zákazka na dodanie tovaru
Predpokladaná hodnota zákazky je 19 000,- Eur bez DPH. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje
právo neprijať ponuku, ktorá je vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky, nakoľko by
nemal zabezpečené jej finančné krytie .
5.

Miesto dodania tovaru:
SNG – vysunuté pracovisko Kaštieľ Strážky, Mednyánszkeho 25, 059 01 Spišská Belá

6. Výsledkom verejného obstarávania bude: Dodanie profesionálneho malotraktora
YUKON W 5064 vrátane dopravy a zaškolenia a zabezpečenia záručného servisu
7. Opis predmetu zákazky:
Traktor YUKON:
Motor
Počet valcov
Max.výkon

Slovenská národná galéria
Riečna 1, 815 13 Bratislava, www.sng.sk
tel.: +421-2-20476111

Kubota
4
44,9 HP
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Chladenie
Náhon
Počet rýchlostí
Riadenie
Uzávierka
Tlak
Hyd.čerpadlo
Predný 3 bod.záves
Zadný 3 bod.záves
Štandardná hydraulika
PTO
Polomer otáčania
Pneu
Uhol náklonu
Šírka
Váha
Vyhrievaná kabína
Celková výška traktora

voda
4x4
8 dopredu/8dozadu
hydrostatické
zadná
12,5 MPA
20 l /min
kat.1/500 kg/
kat.1/900 kg/
3 okruhová
540/1000 ot
3353mm
7,5 – 16 možnosť regulovať tlak v pneu.
9°/12°
1100mm
1560 kg
maximálne 2000 mm

Vrátane nainštalovaného ťažného zariadenia
Termín dodania 17.5.2017
Požadujeme dopravu na adresu uvedenú v bode 1.
Požadujeme odovzdanie stroja priamo u zákazníka a zaškolenie zamestnancov max 1 hod

8. Osobitné požiadavky na plnenie:
a/ Úspešný uchádzač dodá nový nepoužitý traktor s požadovanými technickými parametrami
v požadovanej výbave a s dokumentáciou, ktoré sa viažu k riadnemu odovzdaniu stroja a k jeho
užívaniu.
b/ Úspešný uchádzač je povinný dodať traktor plne funkčný, bez nedostatkov, poškodenia alebo
iného opotrebovania ako nový stroj.
c/ Úspešný uchádzač je povinný zabezpečiť záručný servis.
d/ Úspešný uchádzač je povinný predložiť verejnému obstarávateľovi doklad, že traktor spĺňa
technické parametre požadované verejným obstarávateľom v opise predmetu zákazky (bod.7),
vrátane požadovanej výbavy a príslušenstva a technickú špecifikáciu.
e/ Verejný obstarávateľ požaduje pri preberaní odskúšanie funkčnosti a riadnej
prevádzkyschopnosti traktora. Ak sa pri odskúšaní zistí akákoľvek závada, ktorá bude prekážkou
riadneho fungovania stroja, verejný obstarávateľ má právo odmietnuť prevzatie stroja a zrušiť
objednávku.
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f/ Úspešný uchádzač súčasne s dodávkou traktora je povinný odovzdať verejnému
obstarávateľovi: doklady vzťahujúce sa k predmetu zákazky –manuál v slovenskom resp.
českom jazyku, 2 ks kľúče, povinnú výbavu vozidla v zmysle § 16 rek. Vyhlášky 464/2009 Z. z.

Spoločný slovník obstarávania (CPV): 16700000-2
Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania: objednávka a následná fakturácia,
platba na účet bankovým prevodom. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky/zálohy.
9. Podmienky účasti:
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienky účasti:
Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v §32 ods.1
písm. e) Zákona. Ich splnenie uchádzač preukáže predložením kópie dokladu o oprávnení
dodávať tovar, ktorý je predmetom tejto zákazky. Osobné postavenie preukazuje každý
záujemca, ktorý predloží ponuku. Verejný obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača
predloženie originálu dokladu o oprávnení dodávať tovar, ktorý je predmetom tejto zákazky
alebo jeho úradne overenej kópie
a to pri odovzdaní predmetu zákazky verejnému
obstarávateľovi.
Odôvodnenie požiadavky:
Verejný obstarávateľ stanovil požiadavku primerane
predpokladanej hodnote zákazky v súlade so svojimi požiadavkami a platnou legislatívou.
10. Kritéria na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena za dodanie predmetu zákazky uvedená v eurách s DPH
11. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: 9.5.2017 do 14.00 hod.
12. Miesto na predloženie ponúk: Mailom na adresu : strazky@sng.sk
13. Obsah ponuky:
a) Identifikácia uchádzača (názov spoločnosti, adresa jej sídla, IČO, DIČ, IČ DPH, meno
a priezvisko štatutárneho zástupcu, telefonický a emailový kontakt)
b) Opis predmetu zákazky
c) Doklady a dokumenty, ktorým uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti podľa bodu
9 tejto výzvy
d) Návrh na plnenie kritéria:
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Kritérium:

Návrh na plnenie kritéria
NÁVRH CENY ZA DODANIE
PREDMETU ZÁKAZKY VRÁTANE
DOPRAVY A ZAŠKOLENIA

Najnižšia konečná zmluvná cena v
EUR s DPH. Váha kritéria je 100%

V STRÁŽKACH
Dňa : 2.5.2017

Cena bez DPH......................EUR
DPH:.....................................EUR
Cena s DPH: .........................EUR

Pečiatka a podpis uchádzača

14. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Do termínu: 17.7.2017
15. Zákazka sa týka projektu/programu financovania z fondov EÚ
Nie
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