Traktor
Obec Dlhé Klčovo
Zadávanie zákazky podľa §9 ods. 9 - tovary
Správa o VO podľa §21

Správa o zákazke podľa §21, ods. 2 a 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Verejný obstarávateľ:
Obec Dlhé Klčovo
Zákazka: Podlimitná zákazka zadávaná podľa §9, ods. 9 – zákazka na dodanie tovarov
Zatriedenie verejného obstarávateľa: Podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č 25/2006 Z. z.
Postup verejného obstarávania: Výzva na predkladanie cenových ponúk
Predmet zákazky: Traktor

a) identifikácia verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, predmet a hodnota zákazky, rámcovej
dohody alebo dynamického nákupného systému:
Názov verejného obstarávateľa: Obec Dlhé Klčovo
Sídlo verejného obstarávateľa: Obecný úrad, Dlhá č. 173/84, 094 13 Sačurov
Zastúpený: Andrej Kulik, starosta obce Dlhé Klčovo
IČO: 332 356
Bankové spojenie: Prima banka
Číslo účtu: 4233891009/5600
Telefón: 057/4882491
Fax: 057/4882490
E – mail: obec@dlheklcovo.sk
www.dlheklcovo.sk
(ďalej „verejný obstarávateľ“)
Verejný obstarávateľ podľa § 6, ods. 1, písmeno b) zákona č 25/2006 Z. z.
Názov zákazky: Traktor
Predmetom zákazky je dodanie univerzálneho poľnohospodárskeho kolesového traktora, určeného
k agregácii s poľnohospodárskymi strojmi, priemyslovými adaptérmi a pre poľnohospodársku
prepravu vrátane dopravy do miesta dodania a zaškolenia obsluhy s týmito minimálnymi technickými
požiadavkami verejného obstarávateľa:
Úroveň kvality predmetu zákazky:
-

nový výrobok.

Motor:
Homologovaný výkon
Menovité otáčky (1/min.)
Počet valcov
Počet ventilov
Plnenie
Vŕtanie /zdvih (mm)
Obsah valcov (cm3)
Točivý moment max
Spojka
Typ
Rozmer (mm)
Lamela

70 – 80 PH
1600-3500
4
8
turbodmychadlo
80-140
od 3000 – 5000
240/40

dvojlamelová, suchá
mechanické ovládanie
200/340
kovokeramika
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Prevodovka
Typ
Radenie
Počet prevodových stupňov
Rýchlosť (km/hod.)

mechanická
plne synchronizované
1 až 16
15 – 60

Vývodový hriadeľ
Typ
Otáčky zadného VH (1/min.)

závislý/nezávislý
420/1600

Hydraulika
Typ
Trojbodový záves
Zdvíhacia sila na konci
spodných tahiel (kN)
Pracovný tlak (MPa)
Dodávka čerpadla hydrauliky (I/min)
Vonkajšie vývody
Závesy

mechanická s pozičnou a silovou reguláciou
trojbodový
220 -2800
od 12 - 24
od 40- 60
2+1
ťažná lišta

Kabína
Sedadlo
Volant
Ďalšie parametre
Riadenie
Brzdy prevozné/parkovacie
ovládané
Brzdy prívesu
Rozmery
Hmotnosť4WD(kg)
Dĺžka so závažím a TBZ(mm)
Šírka cez zadné blatníky (mm)
Výška k ústiu výfuku (mm)
Rozvor (mm)
Predné kolesá
Zadné kolesá

pneumatické, vzduchové, nastaviteľné
nastaviteľný

hydrostatické
mokré diskové mechanicky ovládané/mechanicky
vzduchové, kopolinové

od 2400 – 4000
od 3200 - 4000
od 1400 – 2200
od 2010 – 2080
od 2000 – 2800
od 6,5 -15
od 15-32

Predpokladaná hodnota zákazky: 19 990,00 €.
b) Použitý postup zadávania zákazky: Výzva na predkladanie cenových ponúk - zákazka
zadávaná podľa §9, ods. 9 – zákazka na dodanie tovaru.
c) dátum uverejnenia oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie (ďalej len „európsky vestník“) a
vo Vestníku verejného obstarávania (ďalej len „vestník“) a čísla týchto oznámení:
Predbežné:
EÚ: neuplatňuje sa
UVO: neuplatňuje sa
Vyhlásenie:
EÚ: neuplatňuje sa
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UVO: neuplatňuje sa
Výsledok:
EÚ: neuplatňuje sa
UVO: neuplatňuje sa.
d) identifikáciu vybratých záujemcov a odôvodnenie ich výberu: Neuplatňuje sa.
e) identifikáciu vylúčených uchádzačov alebo záujemcov a odôvodnenie ich vylúčenia:
Neuplatňuje sa.
f) odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk: Neuplatňuje sa.
g) identifikáciu úspešného uchádzača a odôvodnenie výberu jeho ponuky, podiel zákazky alebo
rámcovej dohody, ktorý úspešný uchádzač má v úmysle zadať tretím osobám, ak je známy:
Neuplatňuje sa.
Podiel zákazky, ktorý úspešný uchádzač má v úmysle zadať tretím osobám: Neuplatňuje sa.
h) odôvodnenie použitia rokovacieho konania alebo súťažného dialógu: Neuplatňuje sa.
i) odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 108j ods. 1 písm. h) a l) a prekročenia podielu podľa §
108j ods. 1 písm. k): Neuplatňuje sa.
j) odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 108h ods. 2: Neuplatňuje sa.
k) dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky:
Verejný obstarávateľ Obec Dlhé Klčovo zrušil postup zadávania zákazky na dodanie tovaru
„Traktor“, ktorá sa zadávala podľa §9, ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.

Dlhé Klčovo, dňa 17.01.2014

..................................................................
Ing. Ján Halgaš
osoba zodpovedná za verejné obstarávanie

