
     
 

 

OBEC BOŠÁCA 
Bošáca 257, 913 07 Bošáca 

 
Výzva na predloženie ponuky 

zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení 
neskorších predpisov 

 

  

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Názov: Obec Bošáca 
Sídlo: Bošáca 257, 913 07 Bošáca 
Štatutárny zástupca: Mgr. Daniel Juráček – starosta obce Bošáca  
IČO: 00311430         
DIČ:      2021091358       
Tel.:      0327781130        
E-mail:     bosaca@bosaca.sk 
Internetová stránka: www.bosaca.sk 

Kontaktné miesto: 
Názov: Obec Bošáca 
Sídlo: Bošáca 257, 913 07 Bošáca 
Kontaktná osoba:  Mgr. Daniel Juráček 
Tel.: +421 903 248 615 
E-mail: starosta@bosaca.sk     

2. Názov predmetu zákazky: Drvič stavebného odpadu 

3. Druh zákazky: Tovary 

4. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: Nie 

5. Možnosť predloženia variantných riešení: Neumožňuje sa 

6. Požadované zábezpeky a záruky: Nepožadujú sa 

7. Zdroj finančných prostriedkov: Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov 

8. Opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky je dodanie drviča stavebného odpadu 

9. Miesto dodania predmetu zákazky: Zberný dvor, k.ú. Bošáca, Obec Bošáca.  
Termín dodania: do 8 týždňov od podpisu zmluvy.  

10. Rozsah predmetu zákazky:  
- obstaranie hydraulického drviča drobného stavbného odpadu: diesel hydraulický agregát (min. 25 
kW (vrátane), magnetický separátor, statické triediace sito, vynášací dopravník) 
 
Technické parametre: 

- hydraulický drtič  

 - drtič: jednoduchý klbový čelusťový drtič s ústim min. 500 mm x 250 mm (vrátane) 

- čeluste sú vyrobené z min. 14% manganovej ocele s vysokou odolnosťou proti oteru, sú otočené – 

dvojnásobná životnosť 

- pohon: hydraulika 

- vstupný otvor: min. 500 mm x 250 mm (vrátane) 

- nadstaviteľná štrbina s rozsahom: min. 20 – 100 mm (vrátane) 

- hmotnosť: min. 1700 kg  

- transportné rozmery: š.v.d. min. 1250 mm, 1620 mm, 1800 mm (po demontáži dopravníkov a sita) 

- vybavenie: pásový dopravník (montáž, demontáž v minútach), odhliňovač na dopravníku, 

reverzácie chodu čeľustí, otočné čeluste (dvojitá životnosť) 

- materiály:  beton, armovaný betón, kameň, bloky, kocky, tehly, dlažba a pod. 

- drtiaca sila: mäkké a stredne tvrdé kamenivo, min. 75 MPa (vrátane) pevnosti tlaku. 

11. Jazyk a mena ponuky: Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku v mene EUR 
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12. Lehota na predloženie ponuky: 20.04.2021 do 15:00 hod. 

13. Predpokladaná hodnota zákazky: 37 500 EUR bez DPH 

14. Spoločný slovník obstarávania (CPV):  

43414000-8 Drviče 

15. Výsledok verejného obstarávania: Kúpna zmluva, návrh Kúpnej zmluvy sa nachádza v prílohách 

tejto výzvy. Verejný obstarávateľ požaduje Kúpnu zmluvu uzavrieť a podpísať do 5 pracovných 
dní odo dňa oznámenia o výsledku z vyhodnotenia ponúk. 

16. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 6 mesiacov 

17. Spôsob predloženia ponuky: Ponuku môže uchádzač doručiť poštou alebo osobne v listinnej 
podobe kontaktnej osobe na adresu uvedenú v bode 1 tejto výzvy alebo mailom na adresu: 
projekty@bosaca.sk. Ponuky musia byť doručené poštou, mailom aj osobne do 20.04.2021 do 
15:00 hod. Pri podaní poštou nerozhoduje pečiatka pošty, ale čas doručenia predloženej 
ponuky do podateľne obecného úradu v Bošáci. Obálky musia byť označené nápisom 
„VEREJNÉ OBSTARÁVANIE - DRVIČ STAVEBNÉHO ODPADU“. 

18. Ďaľšie informácie verejného obstarávateľa 

- Požadujeme vyčísliť cenu nasledovne: celková cena bez DPH, DPH a celková cena s DPH 

- V cenovej ponuke prosíme uviesť informáciu „Sme/Nie sme plátcom DPH“. 

- V cenovej ponuke prosíme uviesť cenu vrátane dopravy 

19. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia   ponúk:  

Kritériá: najnižšia celková cena za celý predmet zákazky, v prípade platcu dane DPH, celková cena 
vrátane DPH za celý predmet zákazky 

Spôsob hodnotenia ponúk: ponuky sa budú vyhodnocovať poradovým systémom. Ponuke 
s najnižšou cenou bude priradené prvé miesto, ostatným ponukám druhé, tretie, atď. 
Najúspešnejšou ponukou sa stane ponuka, ktorá sa umiestni na prvom mieste, ostatné ponuky sa 
stanú neúspešnými ponukami. 

20. Podmienky úspešného uchádzača: 

Uchádzač musí splniť nasledovné podmienky účasti: 

- § 32 ods. 1 písm. e) zákona je oprávnený dodávať tovat, uskutočnovať stavebné práce alebo 
poskytovať službu. Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti predložením dokladu 
oprávňujúcim dodávať tovar vo vzťahu k premetu zákazky (postačuje aktuálny výpis z internetu na 
OR SR, resp ŽR SR alebo obdobný dokument potvrdzujúci vykonávanie činnosti) 

- § 32 ods. 1 písm. f) zákona nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený 
konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo 
obvyklého pobytu. Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti predložením Čestneho 
vyhlásenia, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 

- § 40 ods. 6 písm. f) zákona konflikt záujmov podľa § 23 nemožno odstrániť inými účinnými 
opatreniami – uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti predložením Čestneho vyhlásenia, že 
nie je v konflikte záujmov v predmetnom verejnom obstarávaní 

 

Osoba zodpovedná za verejného obstarávateľa: 

 
 
 
 
 

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

Mgr. Daniel Juráček – starosta obce Bošáca 
 
Výzva vyhlásená od 12.04.2021 do 20.04.2021 
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