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Výzva na predkladanie ponúk 
(zákazka s nízkou hodnotou) 

Záhradná technika a pomôcky – ZTaP 

 

Agentúra podporovaného zamestnávania Somotor, n.o., ako verejný obstarávateľ a realizátor 

projektu „Cesta z bludného kruhu“  ITMS kód Projektu:  27110130024 v  zmysle § 7  zákona 

25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v rámci prieskumu 

trhu na zadanie zákazky s nízkou hodnotou podľa §102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 

obstarávaní zverejňuje  

výzvu na predloženie cenovej ponuky 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov: Agentúra podporovaného zamestnávania Somotor n.o. 

IČO : 35581166 

DIČ: 2021862667 

zastúpený : RNDr. Bc Adriana Ogou 

Sídlo: Agátová 2, Somotor 076 35  

Poštová adresa:  076 35 Somotor, Agátová 2  

Telefón: +421566396475 

E-mail: ogou21@yahoo.com 

Kontaktná osoba pre uvedenú zákazku: RNDr., Bc Adriana Ogou, ogou21@yahoo.com  

 

2. Predmet zákazky: 
Krovinorez – 2 ks, elektrická rotačná kosačka s príslušenstvom – 2ks, drvič – 1 ks   

motorové píly  - 2 ks, kultivátor  - 1 ks, Príslušenstvo ku kultivátoru (ťažné príslušenstvo, vozík, 

bubnová kosačka a pod.) – 1 ks, 1 ks vodné čerpadlo, 1 stroj na výrobu metiel, Záhradné hadice, 

spojky a rozprašovače pre záhradné hadice, Ochranné pracovné prostriedky, súbor náhradných 

dielov – 1 ks    

 

Hlavný predmet 42650000-7, 16310000-1, 43414000-8, 42650000-7, 16120000-2, 42122000-0, 

42121000-3, 44165100-5, 18100000-0, 45259000-7,  

 

3. Špecifikácia predmetu zákazky:  

Názov Parametre  Počet 

kusov 

Max. 

cena/ks 

EUR bez 

DPH 

Krovinorez Motor: benzínový 2-takt,  výkon 2,1/7500 kW /ot/min,  

2 strunová poloautomatická vyžínacia hlava, rezný kotúč, 

dvojramenný popruh, struna 2,0 mm - 3,0 mm, Kotúče   (1 

súbor) Súbor oceľových kotúčov určený pre koseniu trávy, 

starej suchej trávy, rákosia a kríkov. Priemer200 - 255 mm 

nože – 4 ks, dvojitá výškovo nastaviteľná rukoväť, 

poloautomatický sytič, antivibračný systém, vstrekovač 

paliva, 

2 ks 

375,00 

elektrická 

rotačná kosačka 

s príslušenstvom 

predlžovací kábel na bubne – 50 m x 4 ks; náhradné nože – 

4 ks; Elektromotor  - príkon1800 W; Výška kosenia 2,5 – 

7,5 cm; Spôsob nast. výšky kosenia centrálne; Pojazd; 

Bezpečnostná brzda  

2 ks 

327,50 
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Drvič Typ motora – spalovací  4 taktný s výkonom min. 4,8 kW 

pri 3 200 ot/min, max. ; požadovaný priemer drvených 

konárov 75 mm  

1 ks 

880,00 

motorová píly  s 

príslušenstvom 

výkon motora 3,5 kW/9 400 ot./min; dĺžka lišty 40 - 50 cm, 

bezpečnostná brzda, automatické mazanie reťaze 

s reguláciou, zachytávač reťaze, čelné napínanie reťaze, 

odstredivé prečistenie vzduchu, vstrekovač paliva, 

dekompresný ventil, antivibračný systém. 

2 ks 

400,00 

Kultivátor výkon 4,8, kW; remeňová prevodovka 2+R, výškovo 

nastaviterľná rukoväť, bezpečnostná brzda 

1 ks  
830,00 

Príslušenstvo ku 

kultivátoru 

a) bubnovka (bubnová kosačka) 1 ks - šírka záberu 64 cm,  

bezpečnostná brzda zastavenia do 5 sec., hmotnosť 27 kg 

b) univerzálna ovládacia súprava príslušenstva ku 

kultivátorom ovládaná remeňovou spojkou. Súprava  

obsahuje červenú ovládaciu páku (montáž na riadidlá 

kultivátora), lanovod a 2 typy držiakov lanovodu. 

c) vozík: nosnosť min. 400 kg, 

d)kolesá - robustná orebná jednotka obsahujúca pár kolies 

5.00-12,  pár kolesových závaží (2x 32 kg), predné závažie 

(23 kg), pár zvieracích osi a predný otočný nosič. 

e) Klbový záves - prípojný prvok vkladaný medzi kultivátor 

a nosič náradia. Jeho funkcia je pomôcť kĺbu umožňovať 

celej zostave kopírovanie terénu.  Pomocou nastaviteľných 

dorazov je možné nastaviť rozsah výkyvu kĺbu, alebo ho 

úplne zafixovať do pevnej polohy. 

1 ks 

1 132,00 

vodné čerpadlo Ide o samonasávacie čerpadlo s benzínovým motorom 

s jednoduchou montážou a minimálnou údržbou. Teleso 

čerpadla by malo byť z ľahkej zliatiny. Ľahké ovládanie, 

spoľahlivosť, robustnosť, minimálna údržba a vysoké 

výkonové parametre by mali umožniť čerpadlu používanie 

aj v náročných podmienkach. 

1 ks 

420,00 

stroj na výrobu 

metiel 

Funkcia stroja: stroj je určený pre remeselné spracovanie 

biomasy z ciroku, t.j. umožňuje uchytenie a manuálne 

zošívanie cirokového prútia (s  už pripojenou násadou) do 

konečnej formy metly 

Ovládanie stroja: stroj je ovládaný manuálne pákovým 

mechanizmom, prostredníctvom ktorého sa násada 

s cirokovým prútím pevne uchytí do stroja a následne 

prebieha zošívanie cirokového prútia.  

Veľkosť stroja: - stroj je zložený z dvoch častí - 1. drevený 

podstavec – rozmery :výška – 40 cm, šírka – 80 cm, hĺbka – 

50 cm;  2. zvierače (kovovo-drevené) na uchytenie násady 

s cirokovým prútím –výška – 120 cm, šírka – 28 cm, hĺbka 

– 18 cm. Poznámka – prípadná odchýlka výrobku od 

uvedených parametrov (pokiaľ sa nenarúša funkčnosť 

a možnosť dobrého ovládania stroja) je akceptovateľná. 

1 ks 

1 000,00 

Záhradné 

hadice, spojky a 

Hadice, Zá Záhradná hadica  (v celkovej dĺžke 100 m) - priemer 1" 

(25,4 mm), pracovný tlak 10 bar, navinutie 25 m z vysoko 

1 ks 
336,00 
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rozprašovače  kvalitného PVC, čierna duša zabraňujúca tvorbe rias vo 

vnútri hadice je z nepriehľadného PVC, zelený obal z 

priehľadného + dvojvrstvové špirálové opletenie PES 

priadzou. 

Navijak so špeciálnou uzavretou konštrukciou - kombinácia 

samoukladacieho mechanizmu a automatického navíjania 

hadice. Navijak je možné po upevnení na stenu otáčať v 

rozsahu 180°, súčasťou balenia  je 1/2" hadica s dĺžkou 20 

m a všetky spojovacie prvky.  

zavlažovač 12m - skladá sa zo záhradného obrubníka 12 m, 

postrekovač 4 ks, tryska  90
0
, 180

0
 ,360

0
 po 4 ks , prepájacia 

hadička 8 m, konektor 4 ks, záslepka obrubníka 1 ks, 

konektor na vodu 1 ks, kolík 4 ks, „I“ konektor 1 ks, 

záslepky 4 ks a dierovač 1 ks. 

postrekovač so štvorcovým postrekom pomocou 20 

otvorov. maximálna plocha postreku 320m², dosah kropenia 

max. 19 m, šírka kropenia max. 17 m 

Hadicový navijak  je vhodný na návin 1/2" hadice o dĺžke 

60m. Navijak je vybavený veľkou kľukou, ktorou pohodlne 

naviniete hadicu späť na držiak. Vďaka závesným držiakom 

je možné navijak upevniť aj na stenu.  

dvojcestný ventil - Umožňuje pripojenie dvoch hadíc k 

jednému kohútiku. Je možné nastaviť použitie jednej alebo 

oboch hadíc alebo je možné vodu zastaviť. So závitom ¾“ a 

redukciami pre kohútiky so závitom ½“. 

spojky stop spojka na hadice 12,5 mm (1/2“) a 15 mm 

(5/8“) -  ventil, zinkové puzdro, vnútorné časti  z kvalitných 

tvrdých plastov  

rýchlo spojka na hadice 12,5 mm (1/2“) a 15 mm (5/8“).  

Ochranné 

pracovné 

prostriedky 

Štít a sluchátka (4 ks)  

Mriežka so slúchadlami (4 ks)  

Rukavice (40 ks nylonových rukavíc a 40 ks kožených 

rukavíc) 

Pracovná obuv (20 ks koženej pracovnej obuvi a 20 ks 

gumených čižiem) 

Montérková súprava (20 ks) 

1 ks 

1 260,00 

súbor 

náhradných 

dielov 

Plastová bandaska nedelená (5 ks),  Bandaska delená  (5 

ks), (Praktický kanister pre 5 l pohonné zmesy a2,5 l oleje), 

Ručná odsávačka oleja (5 ks),  Sada na brúsenie reťaze (2 

sady), Maznica rolnej lišty(2 ks),  Lišty pre motorové píly(4 

ks),  Reťaze pre motorové píly(8 ks) 

 

250,00 

 

4. Miesto dodania predmetu zákazky: APZ Somotor , agátová  2, 07635 Somotor                  
                                                                   

 

5. Termín dodania predmetu zákazky: do 10 dní od oznámenia výsledku.   

 

6. Zdroj finančných prostriedkov: Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov ESF a  

    z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. 
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7.  Kritérium na vyhodnotenie ponúk: 

Kritérium na vyhodnotenie ponúk  je „Najnižšia cena“.  Cena musí byť uchádzačom uvedená ako 

celková cena  predmetu zákazky. Cena za jednotlivé položky nemôže byť vyššia ako uvedená 

maximálna cena v bode 3. Špecifikácia predmetu zákazky.  

Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorého celková cena je najnižšia zo všetkých 

predložených ponúk zadávanej zákazky. V ponukách uchádzačov, ktorí sú platcami DPH bude 

vyhodnocovaná celková cena predmetu zákazky vrátane  DPH, v eurách. V ponukách  uchádzačov, 

ktorí  nie sú platcami DPH bude vyhodnocovaná celková cena predmetu zákazky v eurách. 

 

8. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní.  
Doklad o oprávnení dodávať tovar, alebo poskytovať službu v súlade s § 26 Zákona č. 

25/2006 o verejnom obstarávaní. 

 

9. Lehota  a miesto na  predkladanie  ponúk. 

Cenovú ponuku žiadame doručiť  v zapečatenej obálke na adresu  obstarávateľa uvedená 

v Identifikácií obstarávateľa č.1 poštou alebo osobne najneskôr do 26.03.2012 do 12.00 

s nasledovnými údajmi: 

- Názov (obchodné meno) a sídlo uchádzača 

- Názov a sídlo verejného obstarávateľa 

- označenie heslom: Heslom: „Cesta z bludného kruhu -  cenová ponuka - ZTaP - neotvárať!“ 

Rozhodujúci je dátum doručenia! 

Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 26.03.2012 o 13.00 v sídle APZ. 

 

10. Obsah ponuky. 

Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží: 

a) doklad o oprávnení dodať tovar (kópia dokumentu) alebo Potvrdenie o zapísaní do zoznamu 

podnikateľov vydané Úradom pre verejné obstarávanie, 

b) Návrh kúpnej zmluvy, 

      c) cenu za dodanie tovaru súlade s podmienkami výzvy -  Nacenený štruktúrovaný rozpočet ceny: 

č. Opis navrhovaného plnenia 

 

Jednotkov

á cena 

Počet 

jednotiek 

Celková 

cena 

1. Krovinorez - Uchádzač doplní parametre a výrobcu  2 ks  

2. elektrická rotačná kosačka s príslušenstvom -  Uchádzač 

doplní parametre a výrobcu 

 2 ks  

3. Drvič - Uchádzač doplní parametre a výrobcu  1 ks  

4. motorová píly  s príslušenstvom - Uchádzač doplní 

parametre a výrobcu 

 2 ks  

5.  Kultivátor - Uchádzač doplní parametre a výrobcu  1 ks  

6. Príslušenstvo ku kultivátoru - Uchádzač doplní parametre 

a výrobcu 

 1 ks  

7. vodné čerpadlo - Uchádzač doplní parametre a výrobcu  1 ks  

8. stroj na výrobu metiel - Uchádzač doplní parametre 

a výrobcu 

 1 ks  

9. Záhradné hadice, spojky a rozprašovače  1 súbor  

10. Ochranné pracovné prostriedky  1 súbor  

11.  Súbor náhradných dielov  1 súbor  

Čerta spolu bez DPH  
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DPH (sadzba, suma)  

Cena spolu vrátane DPH  

 

11. Mena a ceny uvádzané v ponuke: 
Uchádzač uvedie cenu s DPH a bez DPH v € 

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie túto skutočnosť v ponuke. 

 

12. Vyhotovenie ponuky: Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme v slovenskom  

       alebo českom jazyku. 

 

13. Náklady na ponuku: 
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez 

finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi a  bez ohľadu na výsledok verejného 

obstarávania. 

 

14. Predpokladaná hodnota zákazky: 8.313,00  € bez DPH.   

 

15. Lehota oznámenia výsledku vyhodnotenia ponúk uchádzačom:  
Obstarávateľ po vyhodnotení ponúk  bezodkladne  pošle  všetkým  uchádzačom   oznámenie 

o výsledku vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že prijíma jeho ponuku 

a následne s ním uzavrie zmluvu, ostatným pošle oznámenie, že neuspeli. V oznámení budú 

uvedené dôvody, pre ktoré ich ponuka nebola prijatá. Oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk 

pošle obstarávateľ všetkým uchádzačom súčasne. 

 

16. Variantne riešenia: Obstarávateľ neumožňuje predloženie variantného riešenia. 

 

17. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:  

Nie. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. 

 

18. Ďalšie informácie  obstarávateľa  

Ak ponuka uchádzača nebude obsahovať požadované údaje a platné doklady, nebude obsahovať 

celý rozsah požadovaného tovaru, ponuka nebude vyhodnocovaná. 

Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe 

zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať námietky v zmysle zákona č.25/2006Z.z. 

o verejnom obstarávaní. 

Obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania a neuzatvoriť zmluvu 

s úspešných uchádzačom.  

Obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk v prípade jej 

neprijateľnosti z dôvodu neprimerane vysokej ceny, ktorá bude prekračovať výšku finančných 

prostriedkov vyčlenených verejným obstarávateľom na tento účel. 

                                                

V Somotore  05.03.2012 

                                                                                                                      RNDr., Bc Adriana Ogou  

                                                                                               –––––––––––––––––––––––  

                                                                                                                                     riaditeľka 

 

 
 

 


