
V Ý Z V A 
na predkladanie ponúk 

podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 Smernice 

verejného obstarávateľa na dodanie tovaru s názvom 
„Nákup vretenovej kosačky pre veľké plochy“  

__________________________________________________________________________________ 
 
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Názov:   Mesto Šaľa 
Sídlo:   Námestie Svätej Trojice č. 7, 927 15 Šaľa 
IČO:   00306185 
Telefón:   031/7705981 
Fax:   031/7706021 
Kontaktná osoba  
vo veciach technických: Jaroslav Rácz, referát správy budov a zariadení (kontakt mobil:    

   0911608398) 
Kontaktná osoba 
vo veciach podmienok  
verejného obstarávania:  Margita Simighová, referát právny a verejného  obstarávania  
                                                (kontakt tel. 031/7705981)  
E-mail:     racz@sala.sk           simighova@sala.sk    

 
 
2. Miesto dodania predmetu zákazky:  Futbalový štadión  Šaľa, Nitrianska 1, 927 05 Šaľa. 
   
3. Komplexnosť dodávky:    

Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. 
                                                                                                           
4. Variantné riešenie:  

Nie. 
 
5. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: 10 dní od doručenia písomnej 

objednávky. 
 
6. Stručný opis zákazky:  

Predmetom zákazky je dodanie vretenovej kosačka KVS vlastným pojazdom a  reguláciou rýchlosti. 
Vretenová kosačka pre väčšie šírky záberu - tri samostatne uchytené kosiace vretená, ktoré 
zabezpečujú primerané kopírovanie terénu. Zberné koše -  súčasťou základného vybavenia kosačiek 
KVS. Koše umiestnené na konzoly pred vretenami, pre lepšiu vizuálnu kontrolu naplnenosti košov. 
Vretenová kosačka rady KVS zabezpečí výšku strihu trávy podľa nastavenia v rozsahu 20 – 70 mm. 
V cene budú zahrnuté pravidelné servisné predsezónne a posezónne prehliadky na 5 rokov. 
 
 Požadované parametre a vybavenie vretenovej kosačky sú uvedené ako minimálne  požiadavky, 
ktoré musí uchádzač pri predložení cenovej ponuky spĺňať. 
 
 
Technické požiadavky: 



Šírka záberu vretien 1800 mm 

Počet vretien 3 

Šírka 1 vretena 660 mm 

Prevody mechanické

Otáčky vretien 800 ot/min.

Celková váha kosačky 390 kg 

Max. rýchlosť 11 km/hod.

Typ motora 390 cm3 

Výkon motora 13 HP 

Max. otáčky motora 3600 ot/min.

Spotreba paliva 2,2 l/hod.

Objem palivovej nádrže 6,5 l 

  
Slovník spoločného obstarávania:  
16311000-8 – Kosačky trávnikov 
60000000-8 – Dopravné služby (bez prepravy odpadu). 

 
7. Podmienky účasti: 

Osobné postavenie:  
§ 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní – doklad o oprávnení dodávať tovar na 
predmet obstarávania – stačí fotokópia dokladu, resp. oznámenie o zapísaní v zozname 
podnikateľov s uvedením registračného čísla. 
 

8. Lehota na predkladanie ponúk: 
a) 22/03/2016 Čas 10:00 h  
b) doručenie prostredníctvom poštovej zásielky na adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy 

alebo osobne na tú istú adresu do podateľne Mestského úradu v Šali, obal ponuky musí 
obsahovať: 
 adresu verejného obstarávateľa, 
 adresu uchádzača (názov, obchodné meno, adresu sídla alebo miesta podnikania), 
 označenie: „zákazka podľa § 9 ods. 9  neotvárať“  
 heslo súťaže: „Nákup vretenovej kosačky“ 

c) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene euro. 
 
9. Podmienky otvárania ponúk: 

Dátum: 22/03/2016   Čas: 13:00 h.  
Miesto: Mesto Šaľa, Mestský úrad v Šali, Námestie Sv. Trojice č.7, 927 15 Šaľa. 

  
10. Podmienky financovania: 

Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov verejného obstarávateľa. Faktúra bude 
splatná do 30 dní odo dňa doručenia verejnému obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ 
neposkytne preddavkové ani zálohové platby. 



11. Kritériá na hodnotenie ponúk: 
Najnižšia cena s DPH vrátane dodania na miesto určenia. 

 
12. Ďalšie informácie: 

12.1 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a  predkladaním ponuky znáša uchádzač 
bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok 
verejného obstarávania. 

12.2 Ponuky budú doručené osobne alebo poštou  na adresu: Mestský úrad Šaľa, Námestie 
Svätej Trojice č. 7, 927 15  Šaľa a musia byť doručené v lehote podľa bodu 8. Obálka  
musí byť uzatvorená a zapečatená proti nežiaducemu otvoreniu a označená s heslom: 
„Nákup vretenovej kosačky“. Ponuka bude obsahovať minimálne všetky položky 
špecifikácie uvedené v stručnom opise zákazky s uvedením konkrétnych parametrov, či 
dosahujú minimálne požadované parametre.  

12.3 Ponuka uchádzača musí obsahovať: 
 Doklady a dokumenty podľa bodu 7. tejto výzvy 
 Návrh na plnenie kritérií 
 špecifikáciu podľa požiadaviek verejného obstarávateľa 

12.4 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk. 
 
 
V Šali dňa 15. 03. 2016   
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                      Mgr. Jozef Belický 
                                                                                                                                                          primátor mesta 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                            
 


