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                 Výzva na predkladanie ponúk  
 

pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

(ďalej len „zákon o VO“)  

 

1. Obstarávateľ: 

 

Názov  obstarávateľa:                             VKS ELTO s.r.o. 

Sídlo:                                                       Železničná 1529, 905 01 Senica, SR 

IČO:                                                        44 020 465 

DIČ:                                                        2022592759 

IČ DPH:                                                  SK2022592759 

Kontaktná osoba (meno a priezvisko):   Bc. Andrej Kudláč 

tel. č. kontaktnej osoby:                          0907 895 386  

e-mail kontaktnej osoby:                        andrej.kudlac@vkselto.sk   

adresa hlavnej stránky obstarávateľa:    www.vkselto.sk  

 

2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona:  

Obstarávateľ podľa § 8 ods. 1 písm. c) zákona o VO.  

 

3. Názov zákazky podľa obstarávateľa: Motorové vozidlo s montážnou teleskopickou 

plošinou 

 

4. Druh zákazky: Tovary 

 

5. Hlavné miesto dodania tovaru: Železničná 1529, 905 01 Senica, SR 

 

6. Výsledok obstarávania: Objednávka 

 

7. Lehota na realizáciu zákazky (termín dodania): Obstarávateľ požaduje dodanie 

predmetu zákazky do 12 týždňov odo dňa doručenia objednávky. 

Predpokladaný termín doručenia objednávky úspešnému uchádzačovi: november 2021  

 

8. Platobné podmienky: Obstarávateľ uhradí 100% kúpnej ceny pri dodaní predmetu 

zákazky na základe vystavenej faktúry, ktorú vystaví dodávateľ. 

 

Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia obstarávateľovi. 

V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa zákona č. 431/2002 Z. z. 

o účtovníctve a zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH , obstarávateľ je oprávnený vrátiť ju do 3 dní 

dodávateľovi na doplnenie. V takomto prípade sa skončí plynutie lehoty splatnosti a nová 

lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry obstarávateľovi. 

 

9. Opis predmetu zákazky: Kúpa jedného motorového vozidla s montážnou teleskopickou 

plošinou na automobilovom podvozku do 3,5 t v štandardnej výbave. 

Ponúkané motorové vozidlo musí spĺňať všetky potrebné normy pre používanie v rámci krajín 

Európskej únie. 

Predmet zákazky musí byť dodaný nový, doposiaľ nepoužívaný, nepoškodený, neopravovaný, 

v bezchybnom stave. 

 

mailto:vkselto@vkselto.sk
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MINIMÁLNE  TECHNICKÉ  POŽIADAVKY NA MOTOROVÉ VOZIDLO 

S MONTÁŽNOU TELESKOPICKOU PLOŠINOU NA AUTOMOBILOVOM 

PODVOZKU DO 3,5 T V ŠTANDARDNEJ VÝBAVE: 

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum 

Vozidlo - maximálny výkon kW 105 130 

Vozidlo - Zdvihový objem cm3 2100 2250 

Vozidlo - Počet miest na sedenie ks 2  

Rázvor vozidla mm 3500 3700 

Vozidlo  - Dĺžka mm  7700 

Vozidlo – Šírka mm  2200 

Vozidlo – Výška mm  2800 

Vozidlo – Hmotnosť kg  3500 

Montážna plošina  - Pracovná výška m 20  

Montážna plošina  - Bočný dosah pri min. 250 kg m 9  

Montážna plošina  - Nosnosť kg 250  

 

Technické vlastnosti - vozidlo Hodnota/charakteristika 

Palivo nafta 

Prevodovka manuálna 

Emisná norma Euro 6 D 

Brzdy diskové predné/zadné, so systémom ABS, ASR, EBD 

Airbag na strane vodiča áno 

Zvuková signalizácia pri cúvaní vozidla áno 

Posilňovač riadenia áno 

Elektricky ovládané sťahovanie okien áno 

Autorádio áno 

Imobilizér áno 

 

Technické vlastnosti – montážna plošina Hodnota/charakteristika 

Montážna plošina Napevno súčasťou vozidla 

Montážna plošina -  Ovládanie zdola a z pracovného koša Elektro- hydraulické 

Stabilizačné hydraulické podpery 4x                   áno 

Výstražné svetlo oranžovej farby 2x s pevným uchytením 

na kabíne (zapísané v osvedčení vozidla) 

áno 

Pneumatiky na diskoch zimné, prípadne celoročné áno 

Montážna plošina s ovládaním z koša plošiny a zásuvkou 

na 230 V 

áno 

Pracovný kôš - hliníkový áno 

Počítadlo motohodín áno 

Prevedenie nadstavby v zmysle aktuálnej normy  STN EN 

280+A1 

áno 

Vedenie hydraulických hadíc a vodičov vo vnútri ramien 

plošiny 

áno 

Hydraulické podpery nevystupujúce nad ložnú plochu 

pracovnej plošiny viac ako 20 cm 

áno 

Farba plošiny a podvozku  biela 

Bezpečnostné prvky minimálne signalizácia zasunutia podpier v kabíne, 

núdzové spúšťanie pracovnej plošiny, 
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kontrola vysunutia hydraulických 

podpier a tlaku podpier pri ustavení, 

vstavaný elektronický inklinomer 

 

Osobitné požiadavky na plnenie Hodnota/charakteristika 

Cena je vrátane zaškolenia obsluhy na prevádzku a údržbu stroja 

Tovar ako celok (podvozok s pracovnou plošinou) nový, nepoužitý, s rokom výroby 2021 

Záruka na tovar minimálne 24 mesiacov 

Podrobná špecifikácia nadstavby dokumentácia potvrdzujúca parametre 

ponúkanej pracovnej plošiny potvrdená 

výrobcom resp. zástupcom výrobcu plošiny 

Potvrdenie o autorizovanom obchodnom 

zastúpení dodávateľa od výrobcu 

autorizovaného zástupcu výrobcu pracovnej 

plošiny 

Súčasť dodania je podľa platnej legislatívy v čase 

dodania 

CE, prehlásenie o zhode výrobcu, Protokol 

kontroly originality, Základný technický opis 

jednotlivo dovezeného vozidla, Osvedčenie o 

evidencii časť II., Návod k obsluhe a údržbe 

nadstavby a podvozku v slovenskom jazyku, 

Denník zdvíhacieho zariadenia, Úradná skúška 

VZZ 

Dodací termín  12 týždňov 

 

10. Spoločný slovník obstarávania: 34142100-5  Vozidlá so zdvižnou plošinou 

 

11. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: Predpokladaná hodnota zákazky 

bude určená týmto prieskumom (určenie predpokladanej hodnoty a určenie úspešného 

uchádzača bude realizované jedným prieskumom trhu). 

 

12. Hlavné podmienky financovania: Predmet financovania bude financovaný čiastočne 

z vlastných zdrojov obstarávateľa a prostredníctvom finančného príspevku z Európskych 

investičných a štrukturálnych fondov – z Integrovaného regionálneho operačného programu. 

 

13. Podmienky účasti:  
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o VO. 

Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o VO preukazuje uchádzač čestným 

vyhlásením uchádzača, ktoré tvorí prílohu č. 3 tejto výzvy na predkladanie ponúk. 

 

Uchádzač súhlasí, aby oprávnení zamestnanci MAS Záhorie, o.z., Ministerstva investícií, 

regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, orgánov Európskej únie a ďalšie 

oprávnené osoby, v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky a predpismi Európskej 

únie, vykonali kontrolu/audit dokumentácie a vecnú kontrolu skutočností súvisiacich 

s vykonaním obstarávania na predmet plnenia, súvisiacich s realizáciou predmetu plnenia 

podľa tejto výzvy na predkladanie ponúk  a skutočností súvisiacich s poskytnutím 

nenávratného finančného príspevku na základe Zmluvy o príspevku uzavretej s MAS Záhorie, 

o.z. Uchádzač sa zaväzuje kontrolu strpieť a poskytnúť týmto osobám nevyhnutnú súčinnosť. 

 

14. Kritérium/kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia: Jediným 

kritériom na vyhodnotenie ponuky bude ponúkaná cena v € bez DPH za celý predmet 

zákazky.  
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Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom. Skutočnosť, že nie je 

platcom DPH, uvedie v ponuke. V prípade, že sa poskytovateľ služby stane počas realizácie 

platcom DPH, bude cena považovaná za cenu vrátane DPH. 

 

15. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: 4. novembra 2021 do 23:59 hod.  

Na ponuku predloženú po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk obstarávateľ nebude 

prihliadať. 

 

16. Spôsob a miesto na predloženie ponúk:  

Uchádzač predloží ponuku v jednej nepriehľadnej uzatvorenej obálke poštou na adresu: VKS 

ELTO s.r.o., Železničná 1529, 905 01 Senica alebo elektronicky emailom ako scan 

dokumentov na adresu: andrej.kudlac@vkselto.sk 

    

V prípade zaslania ponuky prostredníctvom pošty bude prihliadané na termín doručenia na 

sídlo obstarávateľa. 

 

17. Požadovaný obsah ponuky:  
Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe 

zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Obstarávateľ 

vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov. 

 

Obstarávateľ požaduje, aby predložená ponuka obsahovala nasledovné doklady: 

- Prílohu č. 1 Identifikačné údaje uchádzača 

- Prílohu č. 2 Návrh uchádzača na plnenie kritéria – Cenová ponuka 

- Prílohu č. 3 Čestné vyhlásenie 

- Technická špecifikácia výrobku (technický list) 

 

18. Vyhodnotenie ponúk: 

Vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska 

splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe 

kritéria na vyhodnotenie ponúk, a to v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste 

v poradí. Ak ponuka uchádzača nebude obsahovať všetky náležitosti podľa tejto výzvy, 

uchádzač bude požiadaný o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov.  

 

Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo jeho ponuky, vyhodnotí sa následne splnenie 

podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby 

uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a 

požiadavky na predmet zákazky.  

 

Obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení ponúk 

všetkým uchádzačom elektronicky. Obstarávateľ bude úspešného uchádzača kontaktovať 

prostredníctvom elektronickej pošty ihneď po vyhodnotení. Úspešnému uchádzačovi bude 

odoslaná Objednávka. 

 

19. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky:  

Obstarávateľ požaduje predložiť ponuky v slovenskom jazyku alebo českom jazyku.  

V prípade predloženia ponuky v inom ako slovenskom alebo českom jazyku, uchádzač 

zabezpečí úradný preklad ponuky z daného jazyka do slovenského jazyka. 

 

20. Zákazka sa týka projektu / programu financovaného z fondov EÚ: Áno 
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21. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk: 25. 10. 2021  
 

 

 

S pozdravom 

 

 

 

                                                                                             .................................... 

                                                                                                Bc. Andrej Kudláč 

                                                                                           konateľ, VKS ELTO s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy:  

Príloha č. 1 Identifikačné údaje uchádzača 

Príloha č. 2 Návrh uchádzača na plnenie kritéria – Cenová ponuka 

Príloha č. 3 Čestné vyhlásenie 

  


