
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
PRI POSTUPE ZADÁVANIA PODLIMITNEJ ZÁKAZKY

Evidenčné číslo (značka) oznámenia (nezverejňuje sa):  

   D2/2013-124

Druh zákazky
  Stavebné práce
 X Tovary
  Služby

ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

Identifikátor:  

I.1) Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)
Úradný názov: ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU 
TATRANSKÁ LOMNICA   

IČO: 31966977

Poštová adresa: Tatranská Lomnica č.66

Mesto/obec: Vysoké Tatry PSČ: 059 60

Kontaktné miesto (miesta):  059 60 Tatranská Lomnica Telefón: 052/4780353

Kontaktná osoba:  Marián Mcurák Mobil: 0903987530

E-mail: mmacurak@lesytanap.sk Fax: 052/4780359

Internetová adresa (adresy):
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): www.lesytanap.sk 
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): 

Ďalšie informácie možno získať na: 
 X už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
 inom mieste: vyplňte prílohu A.I

Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na:
 X už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
 inom mieste: vyplňte prílohu A.II.

Ponuky budú doručené na:
 X už uvedú adresu a kontaktné miesto (miesta)
 iné miesto: vyplňte prílohu A.III.



I.2) Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet alebo predmety činnosti
I.2.1.   Druh verejného obstarávateľa
 Obstarávateľ
 Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane regionálnych alebo miestnych orgánov
 Štátna agentúra/úrad
 Regionálny alebo miestny orgán
 Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
 Organizácia riadená verejným právom
 Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
 X Iný verejný obstarávateľ (špecifikujte): 

Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona
 § 6 ods. 1 písm. a) zákona  
 § 6 ods. 1 písm. b) zákona  § 6 ods. 1 písm. e) zákona
 § 6 ods. 1 písm. c) zákona  § 7 zákona
 X § 6 ods. 1 písm. d) zákona  Iný (špecifikujte): 

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY

II.1) Opis
II.1.1) Názov zákazky: 
Kolesový traktor

II.1.2) Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
(Zvoľte len jednu kategóriu – stavebné práce, tovary alebo služby)

Stavebné práce

Tovary X  

Služby  

Kategória služby:                  č.             (podľa prílohy č. 2 k zákonu)

Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania prác:  
Hlavné miesto dodania tovarov:  ŠL TANAPu Tatranská Lomnica, ochranný obvod Smokovec
Hlavné miesto poskytovania služieb:       

 

NUTS kód   
SK041    

II.1.3. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
:1 ks - kolesový traktor

II.1.4. Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný slovník.. Doplnkový slovník .(ak je uplatniteľný)

Hlavný predmet 



Doplňujúce predmety 
16.70.00.00-2

II.2. Množstvo alebo rozsah zákazky
II.2.1) Celkové množstvo alebo rozsah:
1 ks kolesový traktor
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH (uveďte len číslo): 55 000 Mena: eur

alebo rozpätie                     od: 0 do: 0 Mena: eur

II.3) Trvanie zmluvy alebo lehoty uskutočnenia

Obdobie:

Trvanie v mesiacoch: (od uzatvorenia zmluvy)

alebo v dňoch:   20 (od uzatvorenia zmluvy)

alebo v intervale:

začatie 00.00.0000 (dd/mm/rrrr) 

ukončenie 00.00.0000 (dd/mm/rrrr)

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1. Podmienky účasti

III.1.1) Osobné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:

§ 26 ods. 1 písm. a)   nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin 
korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, za trestný čin legalizácie príjmu z 
trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, 
zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny - výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
§ 26 ods. 1 písm. b)   nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, 
ktorého skutková podstata  súvisí s podnikaním - výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
§ 26 ods. 1 písm. c)   nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie 
pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku - potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri 
mesiace
§ 26 ods. 1 písm. d)   nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na 
starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia - potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej 
poisťovne nie starším ako tri mesiace
§ 26 ods. 1 písm. e)   nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia - potvrdením miestne 
príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace
§ 26 ods. 1 písm. f)   je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, vo vzťahu aspoň k 
jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku alebo žiadosť o účasť - dokladom o oprávnení dodávať 
tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu
§ 26 ods. 1 písm. h)   nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou podľa § 26 ods. 1 
písm. h) - čestným vyhlásením 



III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na Minimálna požadovaná úroveň štandardov  
vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: (ak je to uplatniteľné):

III.1.3) Technická  alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na Minimálna požadovaná úroveň štandardov  
vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: (ak je to uplatniteľné):

§ 28 ods. 1 písm. a)   zoznam dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky doplneným 
potvrdeniami o kvalite dodania tovaru alebo poskytnutia služieb s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; 1. ak 
odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia, 2. ak odberateľom bola 
iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také 
potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich dodaní, doplneným 
dokladom, preukazujúcim ich dodanie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli dodané

III.1.4) Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská  

       Áno

   X    Nie

        Zákazka je vyhradená pre chránené pracovné dielne

        Uskutočnenie zákazky je vyhradené pre rámcové programy chránených pracovných miest

ODDIEL IV. POSTUP

IV.1 Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.1.1) Kritériá na vyhodnotenie ponúk (označte v príslušnom okienku)

Najnižšia cena                                                               X

alebo

ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska       

 kritérií uvedených nižšie (kritériá na vyhodnotenie ponúk je potrebné uviesť s ich relatívnou váhou alebo
v zostupnom poradí dôležitosti, ak nemožno z preukázateľných dôvodov uviesť ich relatívnu váhu)

 kritérií stanovených v špecifikáciách vo výzve na predkladanie ponúk alebo na účasť na rokovaniach, alebo
 v súťažných podkladoch

Kritériá Relatívna váha

IV.1.2) Použije sa elektronická aukcia áno  X nie    
Ak áno, ďalšie informácie o elektronickej aukcii (ak je to uplatniteľné):

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE



IV.2.1) Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ (ak je k dispozícii):
D2/2013-124

IV.2.2) Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov 

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom

Dátum: 29.07.2013 (dd/mm/rrrr) Čas:   13:00

Úhrada za súťažné podklady áno nie   X 

Ak áno, cena (uveďte len číslo):       0 Mena: eur

Podmienky a spôsob úhrady: 

IV.2.3) Lehota na predkladanie ponúk 

Dátum:  13.08.2013 (dd/mm/rrrr) Čas:  08:00

IV.2.4) Podmienky otvárania ponúk 

Dátum: 13.08.2013 (dd/mm/rrrr) Čas: 08:15

Miesto (ak je to uplatniteľné): 

Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní obálok s ponukami (ak je to uplatniteľné):                  áno nie  X

 Pri použití elektronickej aukcie otváranie ponúk je neverejné .  

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 

VI.1. Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov eú áno   nie   X
Ak áno, uveďte odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy): 

VI.2. Ďalšie informácie (ak sú k dispozícii):
 Súťažné podklady si môže záujemca vyžiadať písomne e-mailom na adrese: mmacurak@lesytanap.sk (v žiadosti 
o poskytnutie súťažných podkladov je potrebné uviesť názov a sídlo záujemcu, názov zákazky, kontaktnú osobu a e-mailovu 
adresu záujemcu, poštou len na písomné vyžiadanie tohto spôsobu doručenia). Požaduje sa zábezpeka   1600 €   . Bližšie 
informácie sú v súťažných podkladoch.

. 
   

VI.3. Dátum odoslania tejto výzvy: 17.07.2013 (dd/mm/rrrr)



Príloha A
k Výzve na predkladanie ponúk

ĎALŠIE ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTA

I) Adresa a kontaktné miesto (miesta), na ktorých možno získať ďalšie informácie 
Úradný názov: 

Poštová adresa: 

Mesto/obec: PSČ:       Štát: 

Kontaktné miesto (miesta): 

Kontaktná osoba:   

Telefón: 

E-mail: Fax: 

Internetová adresa  (URL): 

II. Adresa a kontaktné miesto (miesta), na ktorých možno získať súťažné podklady a doplňujúce 
dokumenty

Úradný názov: 

Poštová adresa: 

Mesto/obec: PSČ:       Štát: 

Kontaktné miesto (miesta): 

Kontaktná osoba:  Mária Lineková

Telefón: 052/4780360

E-mail: mlinekova@lesytanap.sk Fax: 052/4780359

III. Adresa a kontaktné miesto (miesta), na ktoré musia byť doručené ponuky
Úradný názov: 

Poštová adresa: 

Mesto/obec: PSČ:       Štát: 

Kontaktné miesto (miesta): 

Kontaktná osoba:  Mária Lineková

Telefón: 052/4780360

E-mail: mlinekova@lesytanap.sk Fax: 052/4780359

Internetová adresa  (URL): 


