Ing. Siekela Miroslav
Dačov Lom č. 158
IČO 35432624
e-mail : miroslav.siekela@gmail.com

Výzva na predkladanie ponúk
za účelom výberového konania a stanovenia hodnoty
zákazky na dodanie tovaru

Výzva v súlade s ustanovením § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
v znení neskorších predpisov – ZVO.

Predmet zákazky :

Zriadenie ovocných sadov sliviek a orechov
Zabezpečenie dodania tovaru
Časť 1 – ovocné stromy a príslušenstvo
Časť 2 – technický materiál :
Úhrada výdavkov spojených s nákupom tovaru za účelom Posilnenia regionálnej a lokálnej
ekonomiky a tvorba pracovných miest, podpora podnikania v pôdohospodárstve a nadväzujúcich
odvetviach – B.1.1 Podpora minimálne 4 podnikateľských subjektov v poľnohospodárskej
prvovýrobe vrátane pestovania ovocia a zeleniny – regionálny príspevok v súlade s Akčným
plánom rozvoja okresu Veľký Krtíš.

Dačov Lom dňa 06.08.2019
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Ing. Siekela Miroslav
štatutárny zástupca
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VÝZVA A SÚŤAŽNÉ PODKLADY
na predkladanie ponúk
zákazky s nízkou hodnotou

Zriadenie ovocných sadov sliviek a orechov
Zabezpečenie dodania tovaru
Časť 1 – ovocné stromy a príslušenstvo
Časť 2 – technický materiál :

Výzva v súlade s ustanovením § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
v znení neskorších predpisov.

l. NÁZOV, ADRESA A KONTAKTNÉHÉ MIESTO VEREJNO OBSTARÁVATEĽA
Názov organizácie: Ing. Siekela Miroslav, samostatne hospodáriaci roľník
IČO: 35432624
Adresa : Dačov Lom č. 158 okres Veľký Krtíš
Štatutárny zástupca : Ing. Siekela Miroslav
Kontaktná osoba: Ing. Siekela Miroslav
Telefón: +421/908932375
e-mail: miroslav.siekela@gmail.com
Samostatne hospodáriaci roľník bude vo verejnom obstarávaní postupovať v zmysle § 8 ods.
1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZVO“) – ako verejný obstarávateľ.
Ďalšie informácie budú poskytnuté na adrese a kontaktnom mieste uvedenom v tomto bode
výzvy.
Druh zákazky: Prieskum trhu zákazky s nízkou hodnotou za účelom výberového konania a
stanovenia hodnoty zákazky v súlade so zákonom č. 343/2016 Z.z. o verejnom obstarávaní a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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II. OPIS
Názov ( predmet ) zákazky:
Projekt : Zriadenie ovocných sadov sliviek a orechov
Zabezpečenie dodania tovaru
Časť 1 – ovocné stromy a príslušenstvo
Časť 2 – technický materiál :
Hlavné miesto dodania tovaru :
Výsadbu ovocného sadu v k.ú. Dačov Lom, Dačov Lom č. 158, okres Veľký Krtíš,
Opis zákazky:
Výsadba ovocného sadu – dodanie tovaru :
Zákazka je rozdelená na 2 časti :
Časť 1 – ovocné stromy a príslušenstvo :
1. Ovocné stromy
SLIVKY jesenné, 1-2 ročné očkovance, podpník Myrobalán
380 ks - Stanley
380 ks - Čačanská rodná
40 ks - Ringloty (žltá, zelená)
ORECHY – 1 až 2 ročné štepence, kontajnerované, min. výška 100,00 cm
odroda Mars 156 ks a
odroda Lake 156 ks
2. Príslušenstvo - Mulčovací materiál - drevná štiepka - 30 m3
3. Príslušenstvo - Priemyselné hnojivo
Cererit 8-13-11
400 kg
Superfosfát 0-19-0 200 kg
4. Pôdny rašelinový substrát 70 m3
Časť 2 – technický materiál :
1. Oporný drevený kolík k sadeniciam 5 x 5 cm x 150 cm, zašpicatený,
drevina smrekovec - 1112 ks
2. Koly na oplotenie drevené (drevina smrekovec alebo agát)
dĺžka min. 3 m, hrúbka min. 10 cm množstvo 160 ks.
3. Pletivo farmárske uzlové, výška 175 cm, drôty 2 vodiace horný a dolný, min. hrúbka
- 3,1 mm, vnútorné drôty min. hrúbka 2,2 mm. Dľžka : 350 bežných metrov.
4. Ochrana proti okusu kmeňa zverou OSL Light ø 80 mm, výška 98 cm, farba svetlozelená,
alebo natural 1112 ks
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5. Pásik k upevňovaniu kmienkov, v sadovníctve Stammband dĺžka 420 mm

1112 ks

6. Viazacia bužírka OSL ø min. 3,5 mm dĺžka 600 m
7. Oceľová svorka na drevené stĺpiky (koly)

1112 ks .

Ďalšie podmienky pre Časť 1 a aj pre Časť 2 :
Miesto dodania:
Nevyhnutnosť dodržania tejto podmienky :
V ponúkanej cene dodávaného tovaru je požadované zohľadniť nutnosť dodávky materiálu
priamo na miesto výsadby ovocného sadu, a taktiež možnosť odborne a citlivo preskladovať
sadbový materiál (skladovacie chladiace boxy u dodávateľa, možnosť zazimovania
nevysadeného sadbového materiálu, v prípade nevyhovujúcich podmienok v čase výsadby).
Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky:
Časť 1.
- Počet kusov ako v opise
Časť 2.
- Počet kusov ako v opise
Plánovaná doba realizácie je 8 mesiacov, najneskoršie do : 04/2020
Spôsob určenia ceny :
Uchádzač uvedie ním navrhovanú cenu za komplexné dodanie tovaru pričom v ponuke
uvedie celkové náklady.
III. ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Možnosť predloženia ponuky - rozdelenie predmetu zákazky na časti :
- áno – dve samostatné časti zákazky.
Ponuku záujemca predkladá samostatne na Časť 1. a samostatne na Časť 2. Jeden záujemca
môže predložiť ponuku na obidve časti zákazky.
Povoľuje sa predloženie variantných riešení: Nie.
Oprávnení uchádzači :
Ponuku môže predložiť len uchádzač, ktorý je oprávnený dodávať požadovaný druh tovaru.
Jazyk ponuky: Ponuky sa predkladajú v slovenskom alebo českom jazyku.
IV. OBSAH PONUKY
Predloženie ponuky :
1. Uchádzač môže predložiť dve ponuky. Samostatne ponuku na Časť 1. alebo samostatne na
Časť 2. Jeden uchádzač môže predložiť samostatne ponuku aj na Časť 1. aj na Časť 2.
Súčasťou ponuky musí byť:
- cena za dodanie tovaru – označená ako cenová ponuka Časť 1 alebo Časť 2
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2. Oprávnenie dodávať požadovaný tovar
3. Uchádzač predkladá ponuku elektronicky alebo poštovou zásielkou, prípadne osobne na
adresu kontaktnej osoby –
Kontaktná osoba: Ing. Siekela Miroslav
Dačov Lom č. 158 okres Veľký Krtíš
Telefón: +421/908932375
e-mail: miroslav.siekela@gmail.com
Podmienky účasti:
- aktuálny doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné
práce, poskytovať službu v rozsahu predmetu zákazky - kópiu dokladu,
- vyhlásenie, že nemá zákaz účasti vo VO – Príloha č. 3
Ďalšie doklady a dokumenty:
- Cenová ponuka Časť 1 alebo Časť 2
ocenený zoznam položiek spracovaný podľa Prílohy č.1 a č.2 k tejto výzve s uvedením
jednotkových cien v € bez DPH, ako aj celkovej ceny za celú zákazku v € aj bez DPH
ako aj s DPH.
Ak záujemca nie je platiteľom DPH, uvedie cenu celkovú a v cenovej ponuke na túto
skutočnosť písomne upozorní.
Dokumenty majú byť podpísané:
- uchádzačom v súlade s dokladom o oprávnení podnikať alebo zástupcom uchádzača,
oprávneným konať v mene uchádzača; v tom prípade bude súčasťou ponuky písomné
plnomocenstvo pre zástupcu uchádzača podpísané uchádzačom.
Vyhotovenie ponuky - ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme.
Označenie ponúk:
Uchádzač ponuku predloží elektronickou poštou (e-mail: miroslav.siekela@gmail.com),
alebo poštovou zásielkou, alebo osobne v uzatvorenom obale na adresu verejného
obstarávateľa:
Ing. Miroslav Siekela
Dolné Rakovce 1920/29
039 01 Turčianske Teplice
a označí názvom zákazky :
Časť 1 – ovocné stromy a príslušenstvo
Časť 2 – technický materiál
NEOTVÁTAŤ!
Lehota na predkladanie ponúk:
deň: 15
mesiac: 08

rok: 2019

hodina: do 12,00 hod.

Ponuka predložená po uplynutí lehoty nebude zaradená do hodnotenia a bude neotvorená
vrátená uchádzačovi (v prípade elektronickej komunikácie cez elektronický nástroj nebude
sprístupnená).
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Adresa na ktorú sa majú ponuky doručiť :
Adresa verejného obstarávateľa uvedená v bode 1.
Ponuky zostávajú platné v čase do 30.04.2020.
Náklady na ponuky
Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek
finančného nároku u obstarávateľa.
Predpokladaná hodnota zákazky:
Časť 1 : 14 757,00 € bez DPH
Časť 2 : 5 778,20 € bez DPH
V. KRITÉRIÁ VYHODNOTENIA PONÚK
Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena vrátane DPH. (100%)
- podľa ust. § 44 ods. 3, c) ZVO.
Cena v ponuke bude stanovená v zmysle Zákona č.18/1996 Zb. o cenách ako cena
maximálna vrátane DPH s uvedením výšky DPH. Ceny, prípadne spôsob stanovenia
cien v ponuke, pokryjú všetky náklady a veci k riadnemu vykonaniu predmetu
obstarávania.
Vysvetlenie súťažných podkladov je možné vyžiadať u:
Kontaktná osoba: Ing. Siekela Miroslav
Telefón: +421/908932375
e-mail: miroslav.siekela@gmail.com
a tiež u Ing. Kolimárovej na tel. čísle : +421 905614807 alebo mailom :
zelmira.kolimarova@lucenec.sk.
Informácia o vyhodnotení ponúk:
Na základe kritérií na hodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač, ktorému
verejný obstarávateľ zašle informáciu, že uspel. S úspešným uchádzačom verejný
obstarávateľ uzavrie zmluvu/zašle objednávku v zmysle predloženej cenovej ponuky.
Neúspešným uchádzačom verejný obstarávateľ zašle informáciu o výsledku vyhodnotenia
ponúk, že neuspeli s uvedením dôvodu.
Uchádzačom, ktorí predložia svoje ponuky, v prípade neúspešnej ponuky, nevzniká žiadny
nárok na úhradu nákladov, ktoré mu vznikli s prípravou a doručením ponuky
( resp.: obhliadkou ).
VI. PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY
Doba dodania predmetu zákazky:
Tovar bude dodaný v čase od 09/2019 – do 04/2020
Kúpna zmluva bude účinná až po schválení verejného obstarávania poskytovateľom dotácie.
Typ zmluvy:
– uzavretie zmluvného vzťahu - Kúpna zmluva
Minimálne náležitosti zmluvného vzťahu:
1.1
Verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom Kúpnu zmluvu
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1.2
Celková skutočná fakturovaná zmluvná cena nesmie prekročiť finančný limit pre
zadávanie zákazky s nízkou hodnotou, bez DPH.
1.3
Množstvo dodávaného tovaru bude vždy určené priebežným plnením zmluvy
1.4
Kúpna cena bude dohodnutá tak, ako je to uvedené v Prílohe č. 1 a v Prílohe č.
2 tejto výzvy. Ceny budú uvedené v Eurách (€) a kalkulované vrátane aktuálne platnej výšky
DPH, colných sadzieb, poistného a všetkých nákladov súvisiacich s realizáciou služby.
Cena predmetu plnenia je maximálna a konečná.
1.5
Lehota splatnosti faktúr: min. 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia.
1.6
Dodacie podmienky:
1.7
Reklamačné podmienky:...
Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu.
Zmluva v súlade s obchodným zákonníkom v platnom znení.
Platba bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku na základe daňového
dokladu vystaveného dodávateľom tovaru.
Maximálna lehota na uzavretie zmluvného vzťahu: 31.12.2019.
Zdroj finančných prostriedkov a obchodné podmienky:
Zákazka bude hradená z prostriedkov poskytnutých v súlade s Akčným plánom rozvoja
okresu Veľký Krtíš, ktorý bol schválený uznesením vlády Slovenskej republiky a z vlastných
finančných prostriedkov samostatne hospodáriaceho roľníka v roku 2019 a v roku 2020.
Úhrada je bez zálohy. Úhrada faktúry bude na základe Kúpnej zmluvy, preberacieho
protokolu – dodacieho listu a predložením daňového dokladu – faktúry.
Doplňujúce informácie :
Jedná sa o prieskum trhu, ktorý bude viesť k podpísaniu kúpnej zmluvy s úspešným
uchádzačom.

Dačov Lom dňa 05.08.2019
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Ing. Siekela Miroslav, v.r.
štatutárny zástupca

